
1. Súhrnná charakteristika a zhodnotenie výsledkov hospodárenia 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR 
 
Rozpočtové hospodárenie kapitoly Ministerstva kultúry SR v roku 2003 bolo 

determinované rozpisom rozpočtu  a záväzných ukazovateľov, ktorý bol  schválený 
zákonom NR SR č. 750/2002 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2003. 

 
 Rozpísaným rozpočtom na rok 2003 bolo zabezpečené financovanie 6  rozpočtových 
a 29 príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva. Financovanie 
prebiehalo za zložitých podmienok,  schválený rozpočet bol počas roka upravovaný 36 
rozpočtovými opatreniami.  Povinné viazanie výdavkov v zmysle časti C.1. uznesenia 
vlády SR č. 89 zo dňa 5. 2. 2003 k návrhu financovania Etapy č. II prípravy a realizácie 
významnej investície v regióne Trnava – juh  znížilo možnosti rezortu kultúry   
a skomplikovalo zabezpečovanie úloh  organizácií v jeho pôsobnosti.   
 

 Napriek týmto skutočnostiam  boli naplnené rozpočtované príjmy  na 120,5 % 
a v absolútnej hodnote dosiahli výšku 45 790 tis, z toho nedaňové príjmy  40 206 tis. Sk.   
Schválený rozpočet výdavkov bol počas roka rozpočtovými opatreniami zvýšený na 
3 435 816 tis. Sk  a takto upravený rozpis výdavkov bol splnený na 99,7 %.   

 
Časť výdavkov ministerstva  bola v roku 2003 alokovaná  v programovej štruktúre, 

pričom v kapitole bolo  realizovaných 9 vlastných programov a  ako účastník 
medzirezortných programov sa podieľala na realizácii 3 programov, na ktoré rezort 
rozpísal celkový objem finančných  prostriedkov v sume 910 046 tis. Sk,  t.j.   27,0 % 
z výdavkov celkom.  Čerpanie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie a podľa 
jednotlivých programov je uvedené v časti Hodnotenie čerpania záväzných ukazovateľov 
štátneho rozpočtu. 

 
Z hľadiska  plnenia vecnej náplne úloh ministerstva boli v jednotlivých oblastiach  

kultúry dosiahnuté nasledovné výsledky: 
 
Divadelné umenie 
 
V roku 2003 zrealizovali štyri rezortné divadlá ( SND, Nová scéna, Štátna opera 

Banská Bystrica a Štátne divadlo Košice) spolu 34 premiér a odohrali spolu 1 337 
predstavení z toho 34 v zahraničí. 

V opernom žánri dominovali predovšetkým tituly slovanských autorov Rusalka, 
Hubička, Káťa Kabanová, a Predaná nevesta. Okrem uvedených titulov naštudovali 
divadlá aj diela známych svetových autorov (Rossini, G. Verdi, B. Bartók, Purcell) a jedno 
dielo súčasného slovenského autora Polepetko, určeného pre najmladšieho diváka. 

Činoherné súbory rezortných divadiel uviedli hry zo svetového klasického repertoáru 
(Ideálny manžel, Trojkráľový večer, Rosmersholm, Don Juan), zo súčasnej slovenskej 
klasiky (B. Slančíková-Timrava Veľké šťastie),  ale aj hry súčasných  svetových  
a slovenských autorov  (E. Maliti-Fraňovej Krcheň nesmrteľný, P. Pavlaca 3.3.3., D. 
Kovačeviča Doktor šuster, T. Stopparda Konečne slobodný, Z. Egressy Portugália)  
Prvýkrát boli na Slovensku uvedené hry súčasného autora  I. Villquista (Helverova noc 
a Oskar a Ruth).  

Baletné súbory naštudovali okrem klasických titulov (Bajadéra, Romeo a Júlia, 
Requiem) diela zo súčasného baletného repertoáru svojím charakterom zaujímavé 
a špecifické (Rasputin, Drevený princ). 



 
Svojím charakterom špecifické je aj naštudovanie súčasného hudobno-dramatického 

a tanečného diela Božský Amadeus, ktoré je syntézou viacerých druhov umenia.   
Súbory Slovenského národného divadla  pokračovali v realizácii svojich zámerov 

uvádzať kvalitné javiskové diela širokého štýlového i časového záberu. Do ich repertoáru 
pribudlo v minulom roku spolu 15 inscenácii uvedených v 14 premiérových večerov - 5 
operných, 3 baletné a 7 činoherných  z diel klasických i súčasných, svetových i domácich 
autorov, čo je o jednu viac ako v roku 2002. Svojimi predstaveniami sa SND usiluje 
osloviť čo najširší okruh divákov pri súčasnom zachovaní poslania národnej kultúrnej 
inštitúcie. Každý umelecký súbor mal vo svojom repertoári minimálne jeden titul pre 
detského diváka. 

Umelecké súbory SND odohrali spolu 698 predstavení (o 15 viac ako v minulom 
roku),  z  toho 18 mimo domácej scény na Slovensku a 11 v zahraničí. V priebehu roka 
zúčastnili na zahraničných divadelných festivaloch vo Viedni, v Prahe, v Brne a v Zlíne. Za 
dominantný úspech uplynulého roka Opery SND možno považovať rozšírenie repertoáru 
súboru o diela období a proveniencií, ktoré v ich hracom pláne už dlhší čas chýbali. Okruh 
premiérovaných titulov v minulom roku tvoria Rossiniho La Cenerentola (Popoluška), 
Smetanova Hubička, Janáčková Káťa Kabanová, Bartókov Hrad Kniežaťa Modrofúza, 
uvádzaný spoločne s baletom Drevený princ toho istého autora a Verdiho Macbeth. 

Aj v roku 2003 sa s úspechom prezentovali v zahraničí operní sólisti SND –                
G. Beláček, K. Dernerová, M. Dvorský, O. Klein, Ľ. Ludha, A. Kohútková, P. Mikuláš,    
Ľ. Vargicová a ďalší. Obohatením pre súbor bolo účinkovanie stálych zahraničných hostí 
v operných inscenáciách SND. Mimoriadnym umeleckým zážitkom bolo vystúpenie 
českej sopranistky  Evy Urbanovej v predstavení Pucciniho Toscy.  

Opera SND sa v  roku 2003 s veľkým úspechom prezentovala v pražskom Národnom 
divadle  inscenáciami Panna Orleánska a Popoluška.  Tradične,  pri príležitosti Dňa 
ústavy uviedla slávnostný koncert v rámci podujatia Hoj vlasť moja v Nitre. S vynikajúcim 
ohlasom sa stretol aj Otvárací koncert sezóny 2003/2004 v historickej budove SND. Za 
svoju tvorbu získali v roku 2003 viacerí umelci z Opery SND významné ocenenia. Cenu 
literárneho fondu za pozoruhodné inscenačné a interpretačné výkony v sezóne 2002/2003 
v opere Popoluška dostali Jolana Fogašová za postavu Angeliny, Denisa Šlepkovská za 
postavu Angeliny a Ján Ďurčo za postavu Dandiniho.  Rastislav Štúr dostal Cenu 
Literárneho fondu za hudobné naštudovanie opery Andrea Chénier. Cenu za celoživotné 
dielo dostal Prof. Ladislav Vychodil, zakladajúca osobnosť slovenskej scénografie 
a úspešná sólistka Opery SND sopranistka Mária Turňová, ktorá na prvej národnej scéne 
vytvorila niekoľko desiatok, zväčša titulných postáv. 

Balet SND v roku 2003 naštudoval spolu tri nové tituly: klasiku Bajadéra  a dva zo 
súčasného baletného repertoáru  Rasputin a Drevený princ. Baletnú inscenáciu Drevený 
princ uvádza spoločne v jednom večeri s opernou inscenáciou Hrad kniežaťa Modrofúza. 
Popri uvádzaní baletných inscenácii súbor spoluúčinkoval v 14 operných predstaveniach. 
Balet SND s úspechom uviedol predstavenie Čajkovského Labutieho jazera 
v Museuquartier vo Viedni. Nepochybne významným úspechom je aj zisk významných 
ocenení  sólistov baletného súboru SND. Nina Poláková získala cenu Najlepšia baletná 
interpretka a Roman Nowitzky cenu Najlepší  mladý interpret v odbore klasického 
a neoklasického tanca. Výročnú cenu Litfondu dostala Nikoleta Stehlíková za tanečný 
výkon v postave Nikie v balete Bajadéra. Prémiou Litfondu boli ocenení: Veronika 
Henschová za výkony v baletoch Rasputin a Bajadéra, Andrej Kremz za postavu Šaša 
v Labuťom jazere a Zlatého bôžika v Bajadére a Igor Holováč za mimoriadny herecký 
výkon v postave Rasputina v rovnomennom balete. 
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Činohra SND uviedla v roku 2003 sedem premiér. Z toho tri hry od súčasných autorov  
(Eva Maliti-Fraňová Krcheň nesmrteľný, Dušan Kovačevič Doktor šuster a Tom Stopard 
Konečne slobodný!), tri hry zo svetového klasického repertoáru (Oscar Wilde Ideálny 
manžel, Henrik Ibsen Rosmersholm, Wiliam Shakespeare Trojkráľový večer) a jednu 
invenčne a moderne spracovanú slovenskú klasiku (B. Slančíková-Timrava Veľké šťastie).  

Ako člen Európskej divadelnej konvencie/ETC Činohra SND aktívne spolupracovala na 
príprave dvoch medzinárodných projektov, ktoré budú uvedené v roku 2004. Členovia 
Činohry SND získali v roku 2003 niekoľko významných ocenení. Cenu Litfondu za 
celoživotnú tvorbu Viera Topinková, Výročnú cenu Litfondu Diana Mórová za herecký 
výkon v role Józy v inscenácii Veľké šťastie, Peter Pavlac za dramatizáciu a dramaturgiu  
Timravinho Veľkého šťastia a Peter Mikulík za réžiu Wildovho Ideálneho manžela. Prémie 
za osobitný vklad do umeleckej tvorby činohry Dušan Jamrich, Jozef Vajda, Juraj 
Slezáček, Ľubomír Vajdička, Martin Huba, Darina Abrahámová, Ingrid Timková a Róbert 
Roth.  

 
Divadlo Nová scéna v roku 2003 pokračovalo vo svojej dramaturgickej orientácii 

a žánrovej vyhranenosti so  zameraním výlučne na muzikál a činohru v divácky 
príťažlivých dielach. Profilácia divadla smerovala jednoznačne k zámeru robiť komerčné 
divadlo. Divadlo uviedlo štyri  premiéry, z toho 2  muzikály (Muzikálový kokteil a Vlasy), 
1 činohernú inscenáciu slovenského autora Rasťa Piška (Bude ako nebolo) a 1 činohernú 
inscenáciu – detektívku s pesničkami (Osem žien). Muzikálový koktail je projekt, ktorý 
ukázal možnosti spolupráce dvoch divadiel Divadla A. Bagara Nitra a Novej scény. 
V detektívke Osem žien zase dostalo príležitosť šestnásť herečiek všetkých generácii, čo je 
v slovenskom divadelníctve vzácnosť. Nová scéna odohrala spolu  210 predstavení na 
domácej scéne, 5 na  scénach v SR  a 2 v zahraničí. Celkovo odohralo Divadlo Nová scéna 
217 predstavení, čo je o 53 viac ako v minulom roku. 

 
Štátna opera Banská Bystrica je jednou z najvýznamnejších kultúrno-spoločenských 

organizácii v Stredoslovenskom regióne s celoslovenskou pôsobnosťou. Široká 
dramaturgia zabezpečuje umelecké vyžitie aj pre divákov z iných regiónov a je 
neoddeliteľnou súčasťou siete operných divadiel na Slovensku. V roku 2003 uviedla 
Štátna opera 2 operné  premiéry, 4 koncertné premiéry, 1 baletnú premiéru a 1 operno-
tanečnú premiéru. Odohrala spolu 115 predstavení z toho 12 v zahraničí. Súbor opery 
naštudoval operu najvýraznejšej osobnosti českej hudby Antonína Dořáka Rusalka 
a súčasnú rozprávkovú operu pre detského diváka Polepetko, známeho slovenského 
hudobného skladateľa Igora Bázlika. Baletný  súbor naštudoval klasické dielo Sergeja 
Prokofjeva Romeo a Júlia. Spolu s operným súborom uviedol súbor špecifickú hudobno-
dramatickú a tanečnú inscenáciu Božský Amadeus, ktorá je syntézou viacerých druhov 
umení. V r. 2003 sa konala premiéra operety Viedenská krv od Johanna Straussa a 4 
koncertné premiéry.   

Štátna opera pripravila aj v roku 2003 dva významné festivaly – opernú časť 
Zámockých hier zvolenských a podujatie Banskobystrické hudobné dni. Festival 
Banskobystrické hudobné dni dovŕšil svoj desiaty ročník. Predstavil sa ôsmimi 
programami, z toho jednou premiérou (Božský Amadeus). Zámocké hry slovenské sú 
jediným operným open-air festivalom na Slovensku. S operou Trubadúr sa predstavilo 
Štátne divadlo Košice a s Predanou nevestou Štátna opera Banská Bystrica. Festival dáva 
príležitosť aj mladým začínajúcim talentom v koncertnom programe Mladosť na ZHZ. 
Podujatie vyvrcholilo scénickým javiskovým koncertom árii a duet z repertoáru najväčšej 
opernej speváčky 20. storočia La DIVINA (Ruže pre Máriu Callas). V programe sa 
predstavili špičkové sopranistky zo Slovenska,  Grécka a Českej republiky. Hosťami 
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večera boli Ľudovít Ludha a Emília Vašáryová. Medzi najvýznamnejšie zahraničné 
aktivity  v roku 2003 patrilo hosťovanie Štátnej opery na  Medzinárodnom festivale 
Janáčkové Hukvaldy s inscenáciou Gypsy Roots. V júli sa uskutočnilo hosťovanie sólistov 
Štátnej opery v Japonsku. Od slovenskej samosprávy Šalgotarján dostala Štátna opera 
pozvanie hosťovať v novembri 2003 s operetou E. Kalmána Grófka Marica. Išlo o prvý 
spoločný projekt pri príležitosti osláv Dňa národností Novohradskej a Peštianskej župy.  

 
Štátne divadlo Košice je druhým najväčším  "trojsúborovým" divadlom na Slovensku 

a nepochybne  významnou kultúrno-spoločenskou organizáciou vo východoslovenskom 
regióne s celoslovenskou pôsobnosťou. V roku 2003  pripravilo pre svojich divákov spolu 
11 premiér a odohralo 307 predstavení  z toho 9 v zahraničí.  S inscenáciou Oskar a Ruth 
a Helevrova noc s úspechom hosťovalo Štátne divadlo v DPOH v Bratislave.Baletný súbor 
Štátneho divadla Košice pripravil pre svojich divákov inscenáciu  G. Mahlera a G. Verdiho 
Requiem a podieľal aj na príprave baletnej inscenácie M. Pavlíčka Malý princ, ktorej 
premiéra je naplánovaná na rok 2004. Okrem toho baletný súbor účinkoval 
v predstaveniach opery Predaná nevesta a činohry Don Juan. Súbor úspešne hosťoval 
doma i v zahraničí napr. pre predstaviteľov krajín V4 v Levoči, v rámci Dní slovenskej 
kultúry v Rumunsku, v Štátnej opere Praha. Na základe pozvania odohral deväť 
predstavení na umeleckom turné na  Ukrajine.   

Baletu  Štátneho divadla v Košiciach bola na Československej scénickej prehliadke 
tanečnej divadelnej tvorby v Brne udelená Cena za najlepší kolektívny výkon v inscenácii 
Zvláštna radosť žiť.  

Pod vedením Patrika Lančariča sa umelecká činnosť činohry cieľavedomou činnosťou 
rozrástla a upevnila si svoju pozíciu nielen v rámci východoslovenského regiónu, ale aj 
celoslovensky a dostala sa do povedomia aj českej diváckej obce. Dramaturgia činohry (na 
veľkej scéne Historickej budovy) bola postavená na komediálnom žánri (klasika J. B. 
Moliéra Don Juan a súčasná komédia Z. Egressyho Portugália). Ako prvé uviedlo Štátne 
divadlo  na Slovensku uviedla hry autora I. Villquista (na Malej scéne) a to: ako 
dvojinscenáciu Oskar a Ruth a Helverova noc. Línia uvádzania súčasnej stredoeurópskej 
drámy na Malej scéne vyvrcholila svetovou premiérou hry 3.3.3. súčasného slovenského 
autora Petra Pavlaca. Činohra pripravila aj titul pre detského diváka - klasické spracovanie 
Andersenovej rozprávky Snehová kráľovná. S inscenáciou Bližšie od Teba sa činohra 
predstavila divákom v Českej republike: na festivale Slovenské divadlo v Prahe a na 
Medzinárodnom festivale v Hradci Králové.  

Kalendárny rok 2003 začal súbor opery premiérou opernej inscenácie B. Smetanu 
Predaná nevesta v réžii B. Hončarovičovej, na ktorej sa spolupracoval aj s baletným 
súborom. Na Malej scéne uviedla opera malý dramaturgický bonbónik v podobe 
koncertnej anglickej opery H. Purcella Dido a Aenas naštudovanej v originálnom jazyku. 
Treťou premiérou bol operný titul G. Donizettiho Don Pascale. Súbor opery pripravil aj 
niekoľko koncertov napr. už tradičný koncert v rámci Dní mesta Košíc alebo koncert 
v rámci XIV. ročníka Cyrilometodejských hier v Terchovej a benefičný koncert Štedré 
vločky.  Ďalším úspešným podujatím bolo účinkovanie orchestra v rámci  festivalu Bartók 
- Mozart v Miškoveckom divadle, či zahraničný zájazd opery, ktorá sa predstavila 
v Poľskom Tešíne, kde uviedli koncert zložený zo slávnych opier G. Verdiho. Vrcholom 
divadelnej sezóny 2002/2003 bolo vystúpenie operného súboru na Medzinárodnom 
festivale Zámocké hry zvolenské s opernou inscenáciou G. Verdiho Trubadúr.  

 
Divadelný ústav v rámci svojich odborných činností ako jedinej špecializovanej 

inštitúcie, realizoval v roku 2003 všetky plánované činnosti dlhodobého i krátkodobého 
charakteru, ktoré mu vyplývajú zo zriaďovacej listiny. Ústav spracoval v roku 2003 
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publikácie Slovenské divadlá v sezóne 1966/1967 a v sezóne 2002/2003, rozsiahly 
dokumentačný, archívny a knižničný materiál predisponovaný zo Slovenského národného 
múzea, nákup 500 fotografií od Ladislava Volka. Vykonal rozsiahlu rekonštrukciu 
tematických hesiel a inventarizáciu osobností. Pokračoval v systematickom spracovaní 
ročeniek a budovaní databázy v systéme Win/ISIS, vytvoril užívateľskú databázu 
bibliografie, kníh a videotéky v súvislosti so sprístupnením databáz externým 
používateľom v Informačnom centre PROSPERO, zabezpečoval podklady pre plánovaný 
edičný projekt súborné dielo Ivana Stodolu,  Významnú činnosť tvorí aj spolupráca s 
 vydavateľstvom Perfect Bratislava pri príprave publikácie Majstri scény, 
s nakladateľstvom Brána Praha pri príprave knihy Mileny Cesnakovej Michalcovej 
o slovenských divadelníkoch a spolupráca so Slovenskou národnou galériou pri príprave 
publikácie o slovenskej divadelnej scénografii 1920–2000, ako aj participácia na výstavnej 
činnosti Divadelného ústavu. 

 V archívnych fondoch boli vykonané činnosti ako napr. zo spracovanej pozostalosti 
Janka Borodáča roztriedenie a príprava všetkých výstrižkov na elektronické zapísanie, 
spracovanie archívnych materiálov v súvislosti s pozostalosťou a činnosťou Oľgy 
Borodáčovej-Orsághovej, vypracovanie Bádateľského poriadku archívu Divadelného 
ústavu. Uskutočnil sa nákup archívnych materiálov: scénické návrhy L. Vychodila, 
diapozitívy a kontakty L. Purkyňovej, dokumentačné a archívne materiály od J. Krčméry-
Vrteľovej a bulletiny od G. Veclovej.  

V roku 2003 bola vydaná divadelno-vedná a literárna monografia poprednej slovenskej 
teatrologičky Jany Bžochovej-Wild Začarovaný ostrov, Shakespearova búrka inak. 
Z vydaných prekladových odborných teatrologických publikácii treba spomenúť  najmä 
publikácie Dejiny drámy (E. Fischer-Lichte), Hry (M. Durasová) Hry (I. Villqist).  

Medzi najvýznamnejšie aktivity Divadelného ústavu v roku 2003 patrí nepochybne 
zrealizovanie a otvorenie Informačného centra PROSPERO, ktorého cieľom je zlepšiť 
poskytovanie komplexných služieb verejnosti.  

Štúdio 12 úspešne pokračovalo vo svojej činnosti prezentáciami súčasnej slovenskej 
a európskej drámy, seminármi, workshopmi a knižnými prezentáciami. V rámci projektu 
Nová dráma/New dráma sa uskutočnilo niekoľko podujatí ako napr. Drama 2003 a 4. 
ročník súťaže pôvodných dramatických textov Divadelný trojboj (po prvýkrát 
v Bratislave), realizovali sa projekty prezentácie súčasných hier slovenských a európskych 
autorov, uskutočnili sa prednášky a diskusie o súčasnej španielskej a poľskej dráme. 
Divadelný ústav pripravil aj vzdelávacie projekty – semináre, kolokviá ako napr. odborný 
seminár Divadelné systémy v Európe v spolupráci s Nadáciou pre súčasné umenia, 
kolokvium Herec Jozef Kroner v spolupráci so Združením divadelníkov na Slovensku 
a VŠMU, spomienkový večer F. K. Veselého a seminár Hľadanie nového diváka 
v spolupráci s MK SR a slovenským centrom AICT. V Štúdiu 12 sa uskutočnilo 
hosťovanie slovenských a zahraničných divadiel s projektmi prezentujúcimi súčasnú 
drámu Divadelný spolek Kaspar, Divadlo M.U.T., Divadlo Neslyším, Divadlo v 7 a půl.  
  Medzi najvýznamnejšie prezentačné aktivity patrila prezentácia výstavy Súčasné tanec 
na Slovensku v rámci Dní slovenskej kultúry v Montreale, prezentácia Projektu Súčasnej 
slovenskej drámy v Slovenskom inštitúte v Prahe. 

Ústav zrealizoval 26 výstav  na Slovensku a  9 v zahraničí. Najprestížnejšou 
zahraničnou aktivitou bola slovenská účasť na svetovej výstave scénografie a divadelnej 
architektúry Pražské quadriennale 2003. V rámci sekcie Národná expozícia získal 
Divadelný ústav ocenenie Zvláštna strieborná medaila za expozíciu venovanú Alešovi 
Votavovi (autori projektu slovenských expozícii  Akad. arch. K. Wiesslechner a Dr. O. 
Dlouhý). Z ďalších výstav to bola expozícia Súčasný tanec na Slovensku v rámci 
Kultúrnych dní v SI v Budapešti a Bukurešti, Historická divadelná architektúra na 
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Slovensku v SI v Prahe ako sprievodná výstava Pražského quadriennale, dokumentačno-
historicko-reprezentatívna výstava venovaná E. Suchoňovi v Slovenskom inštitúte 
v Budapešti. V rámci spolupráce krajín V4 pripravil Divadelný ústav výstavu Tradícia 
a dnešok na poľských javiskách na pôde SI vo Varšave.  

V rámci prezentácie súčasnej slovenskej drámy pripravil Divadelný ústav prezentáciu 
publikácie Drama 2001, slovenskej drámy Vladimíra Hurbana a rozhlasovej hry Z. 
Uličianskej v Slovenskom inštitúte v Prahe.  

Divadelný ústav pripravil aj rôzne semináre a stretnutia napr. v rámci Medzinárodného 
divadelného festivalu Divadelná Nitra pripravil Divadelný ústav pracovné stretnutie 
divadelných inštitútov krajín V4, týkajúce sa budúcej spolupráce divadelných inštitútov, 
v spolupráci s Divadelným ústavom v Prahe usporiadal Divadelný ústav v rámci Mesiaca 
českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti fórum Desať rokov odlúčenia a spájania 
v Slovenskom inštitúte v Prahe, ktorého súčasťou bola reprezentatívna výstava 
Československý dialóg 1993 – 2003. Vyvrcholením spolupráce partnerských inštitúcii 
krajín V4 v roku 2003 bolo Stretnutie zástupcov divadelných ústavov stredoeurópskych 
krajín, ktoré pripravil Divadelný ústav v decembri 2003 v Bratislave. Súčasťou bolo 
slávnostné otvorenie informačného centra PROSPERO.  

 
Výtvarné a úžitkové umenie, dizajn, fotografia a architektúra 

 
V roku 2003 bola podpora výtvarného a úžitkového umenia, dizajnu, fotografie            

a architektúry zo strany štátu realizovaná predovšetkým prostredníctvom jednotlivých 
podprogramov Programu Pro Slovakia (výtvarníctvo, úžitkové umenie a dizajn, 
architektúra), účelových  transferov (ÚT na podporu umeleckých a kultúrnych časopisov    
a ÚT na podporu občianskych združení, nadácií a neziskových organizácií) a programu 
Rozvoj kultúry (podprogram: Umenovedná a umelecko-náučná literatúra). Z uvedených 
finančných zdrojov boli podporené najmä výstavné projekty, aktivity zamerané na 
prezentáciu vizuálne umenia doma i v zahraničí a publikačná činnosť (odborné časopisy, 
monografie, katalógy, zborníky). 

Slovenské centrum dizajnu (ďalej SCD) je jediné informačno-dokumentačné 
pracovisko v SR zamerané na dizajn a oblasti, ktoré sa ho priamo dotýkajú. Je členom 
medzinárodných odborných organizácii ICSID a ICOGRADA, rozvíja prezentáciu            
a propagáciu slovenského dizajnu v zahraničí. 

SCD prechádzalo v roku 2003 závažnými zmenami, ktoré súviseli s riešením   
organizačno-personálnych problémov, znemožňujúcich zabezpečovanie základných činností 
organizácie. Na základe novej koncepcie bol formulovaný strednodobý výhľad organizácie, 
zameraný na prehodnotenie doterajšej činnosti a vytvorenie programu činností, 
zodpovedajúcich reálnym potrebám sféry dizajnu. Napriek zložitej ekonomickej i personálnej 
situácii sa SCD snažilo napĺňať základný rámec svojich činností. V roku 2003 boli  
zrealizované nasledovné aktivity: 

• Národná cena za dizajn 2003 – organizovanie  6. ročníka jedinej celoslovenskej 
súťaže výrobkového dizajnu a vybraných kategórií, 

• súťaž na logo Slovak AID v spolupráci s MZV SR (zabezpečenie odbornej garancie, 
rozoslanie súťažných podmienok, zber návrhov, porotovanie, propagácia 
prostredníctvom web-stránky), 

• spoluorganizovanie súťažného podujatia Trienále plagátu Trnava 2003 (zabezpečenie 
záštity ICOGRADA, porotovanie, realizácia katalógu, medializácie prostredníctvom 
web-stránky), 

 6



• organizačné zabezpečenie slovenskej účasti na súťaži usporiadanej Design centrom ČR 
v Brne Mladý obal 2003 (koordinácia, informačný servis, propagácia a mediálne 
partnerstvo),  

• organizácia a odborná účasť na realizácii tvorivej dielne pre študentov dizajnu Obal, 
v  spolupráci s výrobcom obalov Kappa Štúrovo, 

• výstavy grafického dizajnu v priestoroch SCD: D. Junek & Plagáty, značky a The 
Finest Collection of Products IQ Design Studio, 

• prezentácia prác študentov Katedry dizajnu VŠVU v priestoroch SCD.  
 

V rámci edičnej činnosti v roku 2003 pozastavené vydávanie štvrťročníka Designum, 
ako aj finalizácia a vydanie publikácií Adresár dizajnu a Slovenský dizajn 1990 – 2000. Na 
náklady SCD bol vydaný katalóg ku Dňom dizajnu 2003, vydavateľské práva však vlastní 
združenie Design Slovakia. K súťaži Národná cena za dizajn bol vydaný katalóg                
v náklade 1500 ks, ktorý predstavuje výsledky súťaže, obrazovú dokumentáciou ako aj 
textové dokumenty – vyjadrenia porotcov a adresáre dizajnérov. 

V súvislosti s rozvíjaním medzinárodnej spolupráce v oblasti dizajnu SCD 
spolupracovalo s viacerými partnerskými inštitúciami v Európe, najmä prostredníctvom 
výmeny a získavania informácií, výmenou publikačných titulov a výmenou odborníkov do 
porôt rôznych súťaží. SCD propagovalo slovenský dizajn aj prostredníctvom členstva          
v najvýznamnejších medzinárodných dizajnérskych organizáciách ICSID a ICOGRADA, 
formou poskytovania rôznych obrazových i textových materiálov a sprostredkovaním 
účasti zástupcov slovenského dizajnu na medzinárodných súťažných projektoch. V rámci 
prezentácie dizajnu v zahraničí bola zrealizovaná aj výstava Slovenský umelecký plagát      
v Poľsku autorskej dvojice Juraj Králik a Vladimír Rostoka. SCD bolo jedným    zo 
zahraničných mediálnych partnerov výberovej výstavy moderného dizajnu nábytku, 
svietidiel a interiérových doplnkov art & interior. 

 
Audiovízia  

 
Činnosť  v oblasti audiovízie  v rezorte kultúry realizoval Slovenský filmový ústav, 

ktorá vykonáva archívnu, dokumentačnú, bibliografickú, edičnú, informačno – osvetovú 
a obchodnú činnosť. Primárne poslanie a aktivity SFÚ sa sústreďujú najmä do oblasti 
ochrany, odborného spracovania a sprístupňovania národného kultúrneho dedičstva            
v oblasti kinematografie a prezentácie slovenskej filmovej kultúry na Slovensku                 
i v zahraničí.   

SFÚ si v roku  2003 pripomenul  40. výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti bol 
uvedený filmový letopis (v koprodukcii SFÚ a spoločnosti Four) Čo odvial čas (režisérok 
M. Plítkovej a Y. Hanúskovej), v ktorom boli prvýkrát zverejnené unikátne filmové 
zábery zo žurnálov z archívnych fondov SFÚ.  

V súvislosti s ochranou národného kultúrneho dedičstva sa realizovala výroba nových  
kombinovaných kópií významných diel slovenskej kinematografie (Tisícročná včela a časť 
„okupácia“ filmu Zbehovia a pútnici J. Jakubiska; Jánošík I., II. režiséra P. Bielika). 
Pokračovalo sa v systematickom ošetrovaní a obnove fondov, prebaľovaní filmových 
materiálov z papierových do plastových obalov, ako i napĺňaní viacročných projektov - 
digitalizácii časti archívnych fondov SFÚ a kompletizácii a spracovaní slovenských 
spravodajských filmových materiálov. V rámci prípravy rozsiahleho projektu Záchrana 
a obnova časti filmového fondu SFÚ sa vykonala technická kontrola filmových negatívov, 
výsledkom ktorej je správa o stave 10 negatívov k filmom J. Jakubiska. SFÚ vydal na 
DVD nosičoch Zbojnícku trilógiu, ktorú tvoria slovenské filmy Jánošík (1921), Jánošík I.–
II. (1962 – 63), Pacho, hybský zbojník, Zbojník Jurko. 
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Práce na budovaní integrovaného informačného systému SKCINEMA sa v ďalšej 
etape sústredili na vypracovanie pracovných formulárov pre jednotlivé skupiny užívateľov. 
Hlavnou úlohou projektu je prechod na komplexné počítačové spracovanie archívnych, 
dokumentačných, knižničných a informačných fondov a s tým súvisiace kvalitnejšie 
a rýchlejšie poskytovanie služieb pre odbornú i laickú verejnosť.  

SFÚ zabezpečil prezentáciu slovenskej kinematografie na významných 
medzinárodných  filmových podujatiach v 29 štátoch (59 miest) sveta – napr. prehliadka 
slovenských filmov v Bavorsku, Mesiac slovenskej kultúry v Montreali, MFF Karlove 
Vary, Festival slovenských filmov v Cran – Gevrier, Amsterdame, juhoafrickej Pretórii, 
prehliadky filmov J. Jakubiska v Splite, Kolíne nad Rýnom, Týždeň slovenského filmu vo 
Varšave. 

Audiovizuálne informačné centrum (AIC) SFÚ zabezpečovalo koordináciu aktivít 
súvisiacich 
s členstvom SR v európskych audiovizuálnych štruktúrach - Eurimages, Eureka 
Audiovisuel a European Audiovisuel Observatory. Pre potreby zahraničných štatistických 
zisťovaní poskytlo za Slovenskú republiku údaje do audiovizuálnych dotazníkov, 
aktualizovalo Adresár audiovízie. AIC pripravovalo štatistiky o stave filmového archívu 
a dokumentácie 2002 pre Medzinárodnú federáciu filmových archívov FIAF, s MK SR, 
MFF Bratislava, Media desk ČR a Rakúsko spolupracovalo na zabezpečení 
medzinárodného workshopu Európske možnosti pre náš film II.  

MK SR poskytovalo finančnú podporu projektom z oblasti audiovízie aj 
prostredníctvom programu Rozvoj kultúry - podprogram Tvorba a výroba dlhometrážnych 
filmov, programu Pro Slovakia a účelového transferu pre občianske združenia, nadácie 
a neziskové organizácie. 

Ministerstvo kultúry zriadilo k 1. aprílu 2003 kanceláriu MEDIA Desk Slovensko, 
ktorá je spoločnou kanceláriou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a programu 
MEDIA Brusel. Jej úlohou je zabezpečovať distribúciu informácií o programe MEDIA      
a administratívnu podporu pre predkladateľov projektov. Činnosť kancelárie MEDIA Desk 
Slovensko spočíva v zabezpečovaní distribúcie informácií o programoch MEDIA, ich 
sprístupňovaní v slovenských prekladoch na distribúciu v tlačenej i elektronickej forme, 
príprave a realizácii propagačných kampaní, zabezpečovaní administratívnej podpory pre 
podávateľov projektov a poskytovaní konzultácií. Cieľom programu MEDIA je posilniť 
konkurencieschopnosť európskeho audiovizuálneho priemyslu a tvorby. Slovenská 
republika k programu MEDIA pristúpila podpísaním Memoranda o porozumení medzi 
Európskou komisiou a vládou Slovenskej republikys účinnosťou od 1. 1. 2003. 
Slovenským subjektom sa z programu MEDIA v roku 2003 podarilo získať finančnú 
podporu vo výške 293 836 EUR. V rámci podpory distribúcie to bolo spolu 133 836 EUR 
(automatická podpora 75 836 EUR, výberová podpora 58 000 EUR), v rámci podpory 
propagácie festivalov 40 000 EUR a v rámci vývoja projektov 120 000 EUR. Príspevok 
Slovenskej republiky do programu MEDIA bol na rok 2003 stanovený na 160 000 EUR,   
z toho polovica bola hradená z programu Phare. Bilancia získaných finančných podpôr je 
teda nanajvýš pozitívna, slovenské subjekty získali až 3,6 násobok vloženej sumy. Okrem 
toho sa Slovensko stalo súčasťou programu európskeho digitálneho kina D-ZONES           
a slovenskí profesionáli sa zúčastňujú tréningových programov. V októbri sa uskutočnila 
pod gesciou kancelárie slovenská časť najväčšieho svetového festivalu európskeho filmu, 
CinEdays. V deviatich slovenských kinách sa premietlo 28 filmov na 45 predstaveniach, 
ktoré spolu videlo 1200 divákov. Okrem toho kancelária zorganizovala (podľa hodnotenia 
hostí veľmi úspešný) medzinárodný seminár Európske možnosti pre náš film II. venovaný 
vývoju filmového projektu a medzinárodným koprodukciám. Slovenská republika pôsobí 
maďalej aj v kinematografickom fonde Rady Európy Eurimages. Uplynulý rok bol           
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v Eurimages rokom zmien. Dovŕšil sa vnútorný audit pravidiel vydaných v roku 2000,     
na ktorého konci bolo rozhodnutie upraviť systém podávania žiadostí a niektoré princípy 
udeľovania podpory. V roku 2003 získali slovenské projekty v Eurimages spolu 434 006 
EUR, čo je takmer 3,5 násobok slovenského ročného príspevku do tohto fondu. V hlavnom 
programe na podporu filmových koprodukcií sa o podporu prihlásili dva projekty,             
v ktorých malo Slovensko zastúpenie v polohe minoritného koproducenta. Oba projekty 
získali podporu spolu vo výške 921 000 EUR(z toho 382 000 EUR pre slovenskú stranu). 
K prvým dvom uzávierkam získalo grant aj päť európskych filmov uvedených do 
slovenskej filmovej distribúcie spoločnosťami ASFK a SPI International. Jediné slovenské 
kino so štatútom kina európskeho filmu – Kino Mladosťv Bratislave z fondu a European 
Cinema Network opäť dostalo ročný príspevok na prevádzku a programovanie vo výške  
19 000 EUR. V roku 2003 sa Slovensko podieľalo na práci Európskeho audiovizuálneho 
observatória.  
 
Literatúra a knižná kultúra 
 

 Ministerstvo kultúry SR  zabezpečovalo hlavné úlohy v oblasti literatúry, umeleckého 
prekladu a knižnej kultúry predovšetkým prostredníctvom organizácie Literárne 
informačné centrum, ktorej ťažisková činnosť sa sústreďuje na propagáciu a šírenie 
najvýznamnejších a najhodnotnejších diel autorov súčasnej slovenskej literatúry 
predovšetkým v zahraničí.  

Slovenská literatúra napriek tomu, že nepatrí medzi majoritné literatúry v rámci 
európskej knižnej kultúry, využívaním rôznych foriem cielenej propagácie a aktivít sa 
postupne približuje a sprístupňuje čitateľom najmä v krajinách Európskej únie. Slovenská 
republika sa národnými expozíciami zúčastnila na šiestich medzinárodných veľtrhoch 
v Londýne, Bologni, Ženeve, Prahe, Varšave a vo Frankfurte, na ktorých sa predstavila 
reprezentatívnou produkciou ťažiskových vydavateľstiev. Na požiadanie španielskej strany 
na knižnom veľtrhu Liber v Madride sa v roku 2003 Slovenská republika po prvý raz 
zúčastnila na medzinárodnom knižnom veľtrhu v Madride a spolu s ďalšími krajinami 
pripravujúcimi sa na vstup do Európskej únie sme patrili medzi čestných hostí.  

Literárne informačné centrum zrealizovalo v priebehu roka viacero literárnych podujatí 
v zahraničí a svojou účasťou prispelo k mnohým domácim. Medzi ne patrili: Stuttgart 
2003 s prezentáciou V. Petríka o slovenskej literatúre po roku 1989, M. Hvoreckého  
románom Posledný hit a knihou  poviedok Lovci a zberači, prozaika a publicistu A. 
Hykischa s poviedkou Iskra a románom Námestie v Mähringu, MKV Frankfurt 2003 - 
autorské čítanie M. Hvoreckého, básne Nóry Ružičkovej, Mária Bátorová ukážkou z knihy 
Tell, D. Dušek s knihou Pešo do neba, Berlín 2003 - prezentácia publikácie S. Šmatláka, 
V. Petríka a L. Richtera Geschichte der slowakischen Literatur..., ktorá patrí k významným 
edičným počinom v roku 2003. Literárny autobus slovenských spisovateľov vo 
Francúzsku a prezentácia ich vlastnej tvorby vo francúzštine, Dni slovenskej kultúry 
v Českých Budějoviciach, Seminár Desať rokov česko-slovenských literárnych vzťahov 
v rámci Mesiaca českej a slovenskej vzájomnosti iste prispeli k etablovaniu slovenskej 
literatúry v európskych krajinách. Dosiahlo sa prehlbovanie kontaktov so zahraničnými 
subjektmi. Pokračovalo sa v tradícícii Festivalu Cap a l´est realizovanom v spolupráci  
s parížskym Théâtre Molière, ktorý zaznamenal domáci aj medzinárodný ohlas. Básnici 
z Bulharska, Grécka, Rumunska, Lotyšska, Macedónska, Poľska, Francúzska a Slovenska 
prezentovali tvorbu v slovenčine, francúzštine a rodnom jazyku.  

Dôležitou súčasťou v sprístupňovaní informácií o slovenskej literatúre je dynamicky sa 
rozširujúca databáza prostredníctvom internetového informačného systému LIC - LINDA, 
ktorý poskytuje informácie odbornej a laickej verejnosti. Rozširuje sa existujúci 
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internetový projekt Album slovenských spisovateľov, ktorý už obsahuje 142 portrétov 
popredných literárnych tvorcov 20. storočia. Hodnotný je aj ďalší produkt – interaktívny 
katalóg prozaikov a básnikov v slovenskej,  anglickej a nemeckej verzii. Pokračuje vo 
vydávaní časopisu Slovak Literary Review v cudzích jazykoch. V roku 2003 vyšiel Album 
slovenských spisovateľov v angličtine, 3. diel.  

 Pokračovalo sa vo vydávaní Prameňov k dejinám Slovenska a Slovákov  - 
V kráľovstve svätého Štefana (Vznik uhorského štátu a čas arpádovských kráľov), III. zv. 
edície. Vyšla publikácia  Viliama Turčányho Cestami poézie I. ( Za obraznosťou 
básnictva) a Cestami poézie II. (Pri domácich prameňoch), Františka Štrausa: Základy 
slovenskej verzológie, Stanislava Šmatláka, Vladimíra Petríka, Ludwiga Richtera: 
Geschichte der slowakischen Literatur und ihrer Rezeption im deutschen Sprechraum 
(Dejiny slovenskej literatúry a ich recepcia v nemeckom jazykovom priestore), Petra 
Valčeka a Pavla Rankova: Čítanie 2003. Zároveň  sa pokračovalo vo vydávaní 
dvojtýždenníka Knižná revue, ktorého súčasťou boli aj dve vydania Spravodajcu LIC. 
Svoju náležitú úroveň si udržiava aj časopis Slniečko, ktorý zohráva mimoriadne dôležitú 
úlohu pri formovaní literárneho poznávania najmladšej generácie čitateľov. 

 
       Knižničná činnosť 

 
V zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR 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 v roku 2003 pokračovala v oblasti vydávania 

a sprístupňovania na internete databázy Slovenskej národnej bibliografie. Zavŕšili sa práce 
na medzinárodnej dvojzväzkovej Personálnej bibliografii P. J. Šafárik, ktorá je pripravená 
na klasické knižné vydanie. V rámci národného programu retrokonverzie a konverzie 
bibliografických databáz sa skompletizovala bibliografia kníh vydaných na území 
Slovenská za roky 1901 – 1975, ako aj bibliografia starých a vzácnych tlačí vydaných na 
Slovensku do roku 1700. Dokončilo sa spracovanie Bibliografie tlačí vydaných na území 
Slovenska za roky 1701 – 18800 a realizuje sa ďalšie obdobie (roky 1801 – 1900) ako aj 
ďalšie projekty.  

V rámci projektu informatizácie a internetizácie SNK v roku 2003 zavŕšila 
implementáciu programového systému ALEPH 500, resp. zavŕšila prechod 
z programového systému ALEPH 300 (A300) na ALEPH 500 (A500). Krátko po 
implementácii A500 bol na Internet sprístupnený aj Súborný katalóg knižníc SR – články. 
V rámci budovania Súborného katalógu knižníc SR – monografie sa do kooperácie 
zapojilo desať knižníc SR. Boli sprístupnené Menné autority, Korporatívne autority 
a tezaurus MESH. Konverzia Lokálneho katalógu knižnice SNK z A300 do A500 prispela 
k zvýšeniu kvality spracovania a poskytovania služieb občanom. Technologický proces 
spracovania dokumentov sa zefektívnil. 

SNK začala realizovať projekt sprístupnenia Súborného katalógu archívnych 
a muzeálnych dokumentov na Internet. V apríli 2003 SNK začala experimentálne budovať 
Súborný katalóg archívnych a muzeálnych dokumentov, a to vo formáte MARC 21 
s odkazmi na dokumenty v elektronickej forme. Dostupnosť externých zdrojov pre potreby 
pracovníkov a používateľov SNK sa zlepšila zakúpením technického zariadenia CISCO 
router a vybudovaním vysoko rýchlostnej prípojky na sieť SANET (optická prípojka 
s konektivitou 100 Mbps). Vytvorili sa podmienky pre realizáciu projektu Knižnično – 
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informačný systém 3. generácie (KIS3G) z Programu elektronizácie knižníc SR. Na 
základe uznesenia vlády č. 801/2002 SNK zabezpečila Spoločný knižnično – informačný 
systém pre knižnice SR VIRTUA od americkej spoločnosti VTLS Inc. V súlade so 
zámermi implementácie nového integrovaného knižničného systému sa začalo formovať 
združenie KIS3G. V súlade s Uznesením vlády č. 801/2002 vypracovala projekt Virtuálna 
knižnica Slovenska (VIKS) a podnikli prvé kroky na jeho postupnú realizáciu. Jeho 
cieľom je najmä zabezpečiť tvorbu vybraných digitálnych knižničných, archívnych, 
muzeálnych a galerijných dokumentov, ich uchovávanie a sprístupňovanie na internete. 

SNK zabezpečila pre všetky knižnice na Slovensku prístup do bázy EBSCO v rámci 
projektu eIFL Direct. V rámci projektu PRENAME získala knižnica 230 titulov 
zaoberajúce sa problematikou NATO. 

Pracovisko Odbor reštaurovania a konzervovania dokumentov SNK je zaradené do 
štátneho programu výskumu a vývoja Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti v oblasti 
tematického okruhu Kultúrne a prírodné dedičstvo a jeho ochrana v rámci riešenia úlohy 
Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v Slovenskej 
republike.                    

V rámci sledovaných základných ukazovateľov  zaznamenala knižnica  nárast  
návštevníkov 102 382 (v r. 2002 – 56 507) a výpožičiek 152 536 (v r. 2002 – 136 524). 
Pokles zaznamenala knižnica v doplňovaní fondov. V rámci svojej edičnej činnosti vydala 
34 titulov (v r. 2002 –42). 

Pokračovalo sa v budovaní biografickej dokumentácie o osobnostiach slovenskej vedy, 
umenia, literatúry, osvety, techniky ap. Národný biografický ústav vydal I. zv. 
Biografického lexikónu Slovenska doplnil a upravil heslá pre opravené vydanie Slovníka 
slovenských spisovateľov 20. storočia, spracoval II. zv. Biografického lexikónu Slovenska 
a pokračoval v spracovaní Lexikónu slovenských žien. K významným prezentačným 
podujatiam SNK v roku 2003 patrili III. Ročník Martinskej literárnej jari  a medzinárodný 
výstavný projekt Český a slovenský exil 20. storočia. 

Slovenské národné literárne múzeum SNK v uplynulom roku  doplnilo fond o 1698 
zbierkových predmetov (v r. 2002 – 1 698) v sume 481 565 Sk (v r. 2002 – 946 307 Sk), 
pripravilo 30 kultúrno-umeleckých a odborno-vzdelávacích podujatí, 13  výstavných 
projektov ( z toho 3 sa uviedli v zahraničí). Celkový počet návštevníkov 17 682 (v r. 2002 
23 712). 

 
Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) ako univerzálna štátna vedecká knižnica 

s osobitnými celoštátnymi a medzinárodnými úlohami  v plnom rozsahu plnila svoje 
základné a špecializované odborné funkcie do 17. 4. 2003, kedy bola pre rekonštrukciu 
v rámci realizácie projektu Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum (MKKC) zastavená 
prevádzka knižnice pre verejnosť. 

Okrem poskytovania absenčných a prezenčných služieb sa plnia všetky úlohy tak, aby 
knižnica bola pripravená  na otvorenie novej prevádzky po ukončení rekonštrukčných 
prác. Knižnica postupne realizuje prijaté závery zo Stratégie rozvoja slovenského 
knihovníctva do roku 2006, ktorú vláda SR schválila 11. apríla 2001. V roku 2003 fond 
obsahoval 2 376 461 knižných jednotiek. Knižnicu navštívilo 60 968 návštevníkov (v r. 
2002 – 263 247). Pokles v jednotlivých ukazovateľov nastal preto, lebo knižnica je            
z dôvodu rekonštrukcie pre verejnosť uzavretá. Pretrvávajúci nedostatok finančných 
prostriedkov a cenová štruktúra neperiodických a periodických publikácií a databáz sa 
dlhodobo negatívne odráža na úrovni a kvalite doplňovania fondov. Základným                 
a limitujúcim faktorom činnosti knižnice bolo finančné zabezpečenie jej chodu                   
a prebiehajúce rekonštrukčné práce.  
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V máji 2003 bola Univerzitnej knižnici v Bratislave udelená cena konferencie  
INFORUM 2003 v Prahe za projekt súborného katalógu   periodík. Cena INFORUM sa 
udeľuje za významné knižničné a informačné aktivity a činy v Čechách a na Slovensku. 

V I. polroku sa opätovne oživil  systém  elektronického zasielania dokumentov JASON 
na základe bilaterálnej spolupráce s knižnicou UB - Bielefeld.  Portál digitálnej knižnice - 
projekt BBB a jeho súčasť  elektronický katalóg časopisov EZB sa propagoval na 
viacerých odborných podujatiach. V rámci portálu funguje portálový prehliadač IPS, ku 
ktorému sa pripájajú vytypované knižničné katalógy. 

UKB  pokračuje v bilaterálnej spolupráci  v rámci bilaterálnych zmlúv  s vyspelými 
partnerskými inštitúciami  v susedných štátoch a štátoch EÚ, najmä s knižnicami  v ČR. 
V roku 2003 sa pripravili nové bilaterálne zmluvy s Alexandrijskou knižnicou a  Ruskou 
štátnou knižnicou. 

 V súlade so zriadením depozitnej knižnice NATO boli vykonané predbežné 
organizačné a prípravné aktivity. Za podpory Ministerstva zahraničných vecí SR boli 
uskutočnené prvé kontakty so zodpovednými  pracovníkmi v Bruseli.V uplynulom roku sa 
ukončili práce na projektoch EÚ CULTIVATE a PULLMAN. 

 UKB rozvíjala činnosť Národnej agentúry ISSN, dokumentačného strediska UNECO 
i Informačného centra Rady Európy, ako aj aktivity v iných medzinárodných projektoch. 
Pokračovala spolupráca domácimi a medzinárodnými mimovládnymi a profesijnými 
organizáciami (napr. SAK, SSK, IFLA, CERL, IAML, ISSN). Knižnica v rámci svojej edičnej 
činnosti vydala 10 titulov (v r. 2002–  10). 
 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je univerzálna knižnica  s univerzálnym 
knižničným fondom so špecializovaným organizačným útvarom Literárnym a hudobným 
múzeom. Fond knižnice v r. 2003 obsahoval 1 652 151 knižných jednotiek.. Knižnicu 
navštívilo 129 446 návštevníkov (v r. 200 – 138 316).  

V roku 2003 knižnica rozšírila a skvalitnila svoje služby najmä sprístupnením 
zrekonštruovaných podkrovných priestorov V spolupráci s Úradom priemyselného 
vlastníctva zriadili Stredisko patentových informácií. Do databázy knižničného fondu sa 
uložilo retrospektívne cca 35.000 záznamov o dokumentoch. V rámci realizácie Programu 
elektronizácie knižníc v SR sa knižnica pripojila optickým káblom do siete Sanet a tiež do 
siete Govnet, čím sa podstatne zrýchlilo a skvalitnilo sprístupňovanie informácií šírených 
internetom.Knižnica v rámci svojej edičnej činnosti vydala 9 titulov (v r. 2002–  7 titulov). 

Literárne a hudobné múzeum publikovalo 123 príspevkov, pripravilo 61 podujatí pre 
2 085 návštevníkov a v expozíciách lektorovali 13 849 návštevníkom. V rámci edičnej 
činnosti vydali 4 tituly. V porovnaní s rokom 2002 múzeum získalo o 715 ks zbierok viac. 

 
Štátna vedecká knižnica v Prešove je univerzálna vedecká knižnica s univerzálnym 

knižničným fondom, ktorý v r. 2003 obsahoval 460 487 knižných jednotiek. (v r. 2002 – 
454 224).. Knižnicu navštívilo 137 923 návštevníkov (v r. 2002 – 145 506). V roku 2003 
poklesli niektoré sledované ukazovatel, čo bolo dôsledkom uzatvorenia oddelenia 
knižnično-informačných služieb z dôvodu rekonštrukcie v priebehu roka. Knižnica v rámci 
svojej edičnej činnosti vydala 5 titulov (v r. 2002– 4 tituly).  

V júni 2003 sprístupnili pre používateľov Kontaktné miesto Úradu priemyselného 
vlastníctva SR, v ktorom ponúkajú základné informácie o predmetoch priemyselného 
vlastníctva (vynálezoch, objavoch, zlepšovacích návrhoch), základné informácie 
o predmetoch priemyselno-právnej ochrany (patenty, ochranné známky, úžitkové vzory, 
zapísané dizajny), prezenčné štúdium časopisu Duševné vlastníctvo, Vestníka ÚPV SR 
a informačných materiálov ÚPV SR. Toto Kontaktné miesto ÚPV SR sa stalo súčasťou 
študovne špeciálnych dokumentov. 
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Štátna vedecká knižnica v Košiciach je univerzálna vedecká knižnica  

s univerzálnym knižničným fondom. Knižničný  fond  knižnice v roku 2003 obsahoval 
3 904 056 knižných jednotiek (v r. 2002 –  3 893 308). Knižnicu navštívilo 338 276 
návštevníkov (v r. 2002 – 337 358). Pokles hlavných ukazovateľov činnosti bol 
zapríčinený uzatvorením knižnice v letných mesiacoch z dôvodu rekonštrukcie. 

Knižnica v rámci svojej edičnej činnosti vydala 12 titulov (v r. 2002 – 16 titulov).  
V roku 2003 bolo slávnostne otvorené Stredisko patentových informácií, zabezpečený 

do internetu v študovni špeciálnych dokumentov, sprístupnený on-line katalóg nemeckej 
študovne na internete, bolo retrokonvertovaných  a sprístupnených prostredníctvom 
internetu 6 bibliografických databáz. 

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa pokračovalo v budovaní generálnej databázy   
      slovacikálnych dokumentov a databáz tlačí 16., 17., a 18. storočia. 

 
 Slovenská knižnica pre  nevidiacich M. Hrebendu v Levoči 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.   

V knižnično-informačnej oblasti zaznamenala organizácia v roku 2003 prírastok  
knižničného  fondu  1 394 knižných jednotiek (v roku 2002 – 1 635 kn. j. – 246 titulov). 
Pokles prírastku zvukových dokumentov bol spôsobený odstavením zvukových štúdií 
počas inštalácie techniky poskytnutej vo forme japonského grantu. V roku 2003 vydávali 
11 titulov periodík, (7 titulov vo zvukovom vyhotovení a 4 v Braillovom vyhotovení). 
Vzrástol záujem o časopisy zasielané v digitálnej forme, či už na diskete alebo e-mailom   
a knižnica v roku 2003 ponúkla svojim abonentom aj tzv. e-mailový balíček, ktorý 
obsahoval 7 časopisov. Na CD nosičoch  vyhotovili 15 titulov a v systéme DAISY bolo 
spracovaných 20 titulov kníh. Knižnično-informačné služby poskytovali prostredníctvom 
absenčných výpožičiek a zásielkovej služby a prostredníctvom 25 oddelení pre nevidiacich 
a slabozrakých používateľov pri verejných knižniciach v SR.  

 V  roku  2003  knižnica  registrovala 1 970 používateľov (v r. 2002 – 1 881). V júni 
2003 bol knižnici slávnostne odovzdaný japonský grant na technické zariadenie na 
nahrávanie, kopírovanie a archivovanie zvukového záznamu v analógovej a digitálnej 
forme pre zvukové štúdio v celkovej výške 49,2 mil. jenov (cca 18 mil. Sk). Knižnica 
technicky dovybavila aj druhé zvukové štúdio na nahrávanie, kopírovanie a archivovanie 
zvukových dokumentov v digitálnej forme vo výške 1 mil. Sk, zakúpila softvérové 
vybavenie EasyReader na prehrávanie DAISY kníh na počítači, čím sú zvukové štúdia na 
nahrávanie zvukových dokumentov vybavené najmodernejšou technikou.  Knižnica 
investovala aj do skvalitnenia výroby Braillových dokumentov zakúpením tlačiarní 
INDEX Everst a špeciálneho počítača pre nevidiacich Braille Lite. Zakúpením 
knižničného systému Klávius, ako nadstavbu knižničného systému Libris začali realizovať 
rezervácie a objednávky dokumentov cez internet. 

 
Múzeá a galérie 

 
 Ministerstvo kultúry SR je ústredným orgánom štátnej správy aj pre oblasť múzeí 
a galérií. Múzeá a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry patria medzi 
vrcholné zbierkotvorné inštitúcie. Z hľadiska hodnotenia ukazovateľov možno konštatovať 
zlepšenie výkonov najmä na úseku výstavnej a prezentačnej činnosti a skvalitňovania 
poskytovaných služieb. Čiastočne sa zlepšila akvizičná činnosť a odborná správa 
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zbierkových fondov. Zvýšila sa aktivizácia múzeí a galérií. v oblasti vedecko-výskumnej 
činnosti, ako aj na úseku spolupráce so zahraničnými partnermi. Vyvrcholením 
dlhoročného medzinárodného vedeckého výskumu SNG boli dva náročné projekty – 
Gotika a výstava súborného diela Ladislava Mednyanszkého.  
 
 Významnú aktivizáciu dosiahli najmä národnostné múzea v štruktúre Slovenského 
národného múzea. V roku 2003 bola obnovená budova SNM - Múzea kultúry Maďarov 
na Slovensku na Žižkovej ulici, ktoré začalo svoju múzejnú činnosť. Má vysunuté 
expozície PI Kálmána Mikszátha v Sklabini a Literárnu expozíciu I. Madácha v Dolnej 
Strehovej, delimitované z Múzea bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň.  

 Rok 2003 bol pre Slovenské národné múzeum jubilejný. Spoločne s Muzeálnou 
slovenskou spoločnosťou sa uskutočnili viaceré podujatia k 110. výročiu vzniku SNM. 
Najvýznamnejším bolo odborné kolokvium v dňoch 23. a 24. apríla 2003 na tému 
"Slovenské národné múzeum - odkiaľ ? a kam ?” na Bratislavskom hrade a v Martine 
spomienkové stretnutie spojené s otvorením výstavy "Český a slovenský exil".  

V roku 2003 sa na plnení jednotlivých úloh SNM podieľalo okrem riaditeľstva jeho 16 
špecializovaných múzeí. Na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry SR o zmene 
zriaďovateľskej listiny SNM bolo 31. 12. 2003 zrušené Národné múzejné centrum. V 
oblasti expozičnej a výstavnej činnosti možno uviesť stálu expozíciu “Tradície a hodnoty”, 
“Maďari na Slovensku” realizovanú Múzeom kultúry Maďarov na Slovensku, 
reinštalovanú expozíciu “Ludwiga van Beethovena v Dolnej Krupej”. K atraktívnym 
podujatiam prispelo nočné osvetlenie hradu Krásna Hôrka a Spišský hrad sponzorsky 
financované firmami Volkswagen a Siemens. Pokračovali práce na expozíciach 
Prírodovedného múzea a Historického múzea. V súčasnosti má SNM sprístupnených 61 
stálych expozícií. Z ďalších prezentácií treba spomenúť výstavu “Slovensko – prírodný 
klenot v srdci Európy, či výstavy “Historické míľniky” , “Ad honorem et gloriam” (zbrane 
a zbroj 16.- 19. stor.), “Majstrovské diela umenia 20. storočia” na Bratislavskom hrade. 
O pozornosť médií sa uchádzali aj výstavy “Umenie bez hraníc” v Martine ako súčasť Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva, alebo prezentačné výstavy víťazných múzeí I. ročníka 
súťaže Múzeum roka. Zo zahraničných prezentácií to boli vyvezené výstavy “Zlatý vek 
Karpát” v Taliansku, výstava “10 rokov Múzea židovskej kultúry” v Izraeli, “Šľachtické 
stolovanie” prezentovanú v Maďarsku. Z prevzatých výstav mimoriadny úspech dosiahla 
výstava “National geographic”. Celkove múzeum pripravilo 191 tematických výstav,        
z čoho bolo 114 vlastných, 17 repríz 77 prevzatých a realizovaných v spolupráci s inými 
inštitúciami. V roku 2003 navštívilo podujatia, výstavy a expozície SNM 1 205 923 
návštevníkov, čo predstavuje na vstupnom 42 205 923 Sk. Za uvedené obdobie realizovalo 
múzeum 1 652 kultúrnych podujatí. Medzi divácky najpríťažlivejšie patrí “Festival duchov 
a strašidiel”, “Rozprávkový zámok a Valentínsky víkend” na Bojnickom zámku, “Hradné 
dni” na Červenom Kameni a Spišskom hrade, “Bábkarský festival” na hrade Modrý 
kameň. V rámci akvizičnej činnosti získalo múzeum 49 986 ks zbierkových predmetov. 
Celkový stav zbierkového fondu SNM k 31. 12. 2003 je 3 388 397 ks zbierkových 
predmetov. V rámci odbornej evidencie pokračovalo múzeum v elektronickej 
dokumentácii zbierok. V súčasnosti je touto formou spracovaných 1,2 mil ks zbierkových 
predmetov. Ukončil sa proces prípravy projektu CEMUZ - Centrálnej evidencie 
múzejných zbierkových predmetov, ktorý je súčasťou Štátneho informačného systému.     
V rámci vedecko-výskumnej činnosti SNM riešilo 1116 výskumných úloh, medzi ktorými 
sú aj úlohy základného vedeckého výskumu a majú interdisciplinárny charakter.  

 
SNM sprístupňuje výsledky svojej činnosti vlastnou edičnou činnosťou. V roku 2003 

vydalo 40 edičných titulov. Vyšli a vedecké zborníky špecializovaných múzeí – 
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Archeológia, Etnografia, História, Kmetianum, Prírodné vedy, Acta judaica slovaca, 
zborníky zo seminárov, katalógy k výstavám. Z monografií vyšiel Spišský hrad. 
Pozoruhodným titulom je ukončenie Bibliografie časopisu múzeum za roky 1985- 2002, 
ktorá je dostupná aj v elektronickej podobe. SNM pôsobí najmä prostredníctvom 
Muzeologického kabinetu a špecializovaných múzeí ako poradenské centrum pre ostatné 
múzeá. Z viacerých podujatí treba uviesť III. Medzinárodnú konferenciu etnologických 
múzeí strednej a juhovýchodnej Európy v Martine, Medzinárodnú konferenciu Múzeá       
v treťom tisícročí. Skvalitnili sa kontakty medzi národnými múzeami krajín V4. SNM má 
Centrálny archív s 33,60 bm archívnych jednotiek, ako registratúrneho strediska. Odbornú 
činnosť vykazuje aj knižnica s 240 tis. knižničnými jednotkami, z ktorých je vyše 33 tisíc 
ks starých tlačí.  

 
Slovenské technické múzeum ako špecializované múzeum realizovalo významné 

podujatia, ktoré prezentujú dejiny vývoja vedy techniky a exaktných vied v Slovenskej 
republike. V rámci medzinárodnej spolupráce sa podieľalo na príprave spoločných 
projektov s múzejnými a nemúzejnými organizáciami v rámci Komplexného projektu 
cezhraničnej spolupráce Karpatského euroregiónu. Vo výbore Združenia európskych 
technických múzeí MUT vo Viedni sa aktivizovalo v projekte budovania trasy Európskej 
železnej cesty. Osvedčila sa dvojstranná spolupráca s Technickou univerzitou v Košiciach, 
Univerzitou P.J. Šafárika v Košiciach a Vojenskou leteckou akadémiou generála M.R. 
Štefánika v Košiciach. Jednou z nosných úloh múzea bolo budovanie a rozširovanie 
kapacity Múzeum letectva o plochu 600 m2 . STM v tomto priestore realizovalo novú 
expozíciu “Vývoj letectva a leteckej techniky od roku 1945 po súčasnosť”. Súčasťou 
prezentácie sú aj lietadlá získané darom od prezidentov vlád viacerých štátov Európy. Ako 
ďalšia bola v Múzeu dopravy v Bratislave expozícia “Míľniky slovenského motorizmu 
v 2.pol. 20. storočia”. Z významnejších prezentačných aktivít treba uviesť výstavy 
“História na kolesách”, “Meď v Európe”, “Od elekroskopu po osciloskop”, “Kované 
kríže”. Značný ohlas mala putovná výstava “Dejiny meteorológie”, ale najmä výstava “Per 
Ardua Ad Astra” realizovaná s podporou Veľvyslanectva Veľkej Británie a dokumentáciou 
o účasti Slovákov v službách Britského kráľovského letectva počas 2. svetovej vojny.       
V rámci výstavnej činnosti má stály úspech putovná výstava “Osobnosti vedy a techniky 
na Slovensku”.V rámci odbornej správy a ochrany zbierok múzeum priebežne rozšírilo 
kapacity dielní na reštaurovanie a konzervovanie zbierok. Múzeum v rámci získania 
podpory zo štrukturálnych fondov vypracovalo projekt záchrany a obnovy Gápľa v NKP 
Prešov – Solivar.  

V rámci medzinárodných aktivít sa realizovala recenzia medzinárodného lexikónu 
Dejatelia vedy a techniky - časť slovenskí dejatelia. V roku 2003 múzeum začalo plniť 
ustanovenia spoločnej dohody o vzájomnej spolupráci medzi STM a Polytechnickým 
múzeom v Moskve a rozšírilo tak svoje zahraničné aktivity. Múzeum má 22 stálych 
expozícií a v roku 2003 pripravilo 41 tematických výstav, ktoré navštívilo 66 606 
návštevníkov.  
 

Múzeum SNP v Banskej Bystrici  je špecializovanou inštitúciou s archívom 
osobitného významu, ktorého pôsobenie sa vzťahuje na výskum a múzejnú dokumentáciu 
v oblasti dejín odboja a SNP. V rámci strednodobého výhľadu vypracovalo projekt            
o rozšírenej koncepcii a špecializácii Múzea SNP pre 21. storočie. Ako špecializované 
múzeum poskytuje odborno-metodickú pomoc a poradenskú službu regionálnym múzeám, 
ako aj učiteľom dejepisu na školách všetkých stupňov. Rastúci záujem verejnosti 
o výsledky a činnosť múzea sa odrazila v základných ukazovateľoch. V roku 2003 
múzeum navštívilo výstavy a expozíciu múzea 251 114 návštevníkov a počet bádateľov 
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v archíve bol 5 640. Veľkú návštevnosť má najmä “Slovenská národná expozícia Tragédia 
slovenských Židov v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau v Osvienčime”. Múzeum SNP je 
akreditovaným vedecko-výskumným pracoviskom. 

Odborní pracovníci  múzea sa podieľali na riešení 9 vedecko-výskumných úloh.  
Ukončená bola príprava podujatí k 60. výročiu SNP. V rámci edičnej činnosti vydalo 

múzeum 4 monografické publikácie. “Francúzi v SNP”, “Hospodárske pomery v SNP”, 
“Pred bránami pekla” (vyšla v Izraeli v hebrejčine) a “Slovenské letectvo III.” Za 
hodnotené obdobie získalo múzeum 1359 ks exponátov a zbierkový fond predstavuje 217 
524 ks zb. Archív múzea vybavil okolo 170 žiadostí občanov o potvrdení odbojovej 
činnosti alebo väznení v rokoch 1939 až 1945. V sledovanom období realizovalo múzeum 
17 výstav a 86 významnejších kultúrno-spoločenských podujatí. Celková návštevnosť 
expozícií a výstav bola 222 374 návštevníkov, z toho expozíciu v Osvienčime navštívilo 
51 552 návštevníkov. Múzeum SNP aktívne spolupracuje 
s poprednými zahraničnými subjektmi, nadáciami a zastupiteľskými úradmi v SR. V tejto 
súvislosti dotvára projekt Pietnej siene, kde bude prezentovaná účasť 32 národov               
a národnosti v bojoch SNP. 

  
Slovenská národná galéria ako vrcholná štátna zberateľská, vedecko-výskumná, 

metodická a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti galerijnej činnosti plní 
nezastupiteľnú úlohu v oblasti ochrany a starostlivosti o pamiatky hnuteľného 
a nehnuteľného kultúrneho dedičstva. Zbierkový fond SNG, ktorý predstavuje cca 55.000 
zbierkových predmetov, pokrýva celú škálu výtvarných druhov a žánrov, rozsiahly časový 
prierez vývoja výtvarného umenia Slovenska od obdobia ranej gotiky po súčasnosť, ako aj 
staré európske umenie. SNG sa v uplynulom období podieľala na plnení významných 
prezentačných a vedecko-výskumných úloh. Rok 2003 sa niesol v znamení finalizácie 
dvoch najnáročnejších projektov v dejinách SNG: Gotiky z dlhodobého cyklu Dejiny 
slovenského výtvarného umenia a výstavy súborného diela Ladislava Mednyanszkého, 
ktorá bola pripravená v partnerskej spolupráci s Maďarskou národnou galériou 
v Budapešti. Obe výstavy mali mimoriadny ohlas u odbornej a laickej verejnosti. V roku 
2003 pokračoval veľký výstavný projekt mapujúci väčšie historické a chronologické úseky 
dejín slovenského umenia v 20. storočí - Slovenské vizuálne umenie 1970-1985. V rámci 
medzinárodnej spolupráce realizovala SNG výstavu Václav Cígler a absolventi oddelenia 
Sklo v architektúre na VŠVU v Bratislave 1965-1979. Keďže SNG nedisponuje priestormi 
pre stále expozície umenia 20.stor. pripravila v spolupráci 
s Historickým múzeom SNM v ich priestoroch na Bratislavskom hrade dlhodobú výstavu 
Majstrovské diela umenia 20. storočia zo zbierok SNG. Z projektov realizovaných 
v zahraničí treba spomenúť prehliadku slovenskej grafiky zo zbierok SNG Metamorfózy 
média v Montreali v rámci Mesiaca slovenskej kultúry v Kanade, spoluprácu na príprave 
a realizácii spoločnej českej a slovenskej expozície na 50. ročníku Bienále výtvarného 
umenia v Benátkach, výstavu Slovenská fotografia 1925-2000. Moderna-postmoderna-
postfotografia v Galérii hl. města Prahy. Taktiež boli poskytnuté menšie kolekcie diel Ľ. 
Fullu , Václava Cíglera a jeho žiakov, Martina Martinčeka a iné kolekcie výberu 
z akvizícií moderného a súčasného umenia SNG pre Slovenské inštitúty v zahraničí. 
Z prijatých zahraničných projektov sa konali v SNG v Bratislave výstavy Eames. Design 
1940-1970 a Plagáty z Viedne. Celkovo SNG vykazuje 13 stálych tematických expozícií, 
v sledovanom období realizovala celkovo spolu 51 výstav, z toho 21 vlastných, 6 repríz 
vlastných výstav, 17 prevzatých od iných inštitúcií v SR, 8 výstav vyvezených do 
zahraničia a 5 dovezených zo zahraničia. V roku 2003 navštívilo výstavy a expozície SNG 
114 679 návštevníkov. K jednotlivým výstavám zabezpečovala SNG edičné výstupy. 
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Hlavným projektom roku bola výstava DSVU – Gotika, ku ktorej bolo vydaných viacero 
edičných výstupov (kniha, katalóg, skladačka, plagát a i.).  

Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie predstavuje počet 59 kusov, 
z toho 2 diela boli získané darom a 57 kúpou. Celkovo sa v zbierkovom fonde galérie        
k 31.12.2003 nachádza 55 485 diel. V roku 2003 bolo z toho zreštaurovaných 137 diel vo 
vlastných reštaurátorských ateliéroch. Priority činnosti reštaurátorských ateliérov v roku 
2003 sa orientovali na ošetrenie a reštaurovanie komplexu diel súvisiacich s hlavnými 
výstavnými projektmi SNG (Gotika, Ladislav Mednyánszky).  

 
Východoslovenská galéria v Košiciach je štátnou zberateľskou, vedeckovýskumnou  

a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou. V roku 2003 sa podarilo vytvárať a v praxi realizovať 
základné predpoklady pre cieľavedomú odbornú činnosť inštitúcie. Základné vedecko-
výskumné aktivity, ktoré realizovala galéria v roku 2003, boli spojené s prezentáciou jej 
zbierkotvornej činnosti uplynulých päťdesiatych rokov. VSG realizovala rozsiahlu výstavu 
Umenie 19. stor. a 1.pol.20.stor. zo zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach v SNG 
v Bratislave, ako aj výstavu zo zbierok 19. a 20. stor. v Štátnej galérii v Banskej Bystrici. 
K základným výstavným projektom, pripraveným v roku 2003, patrila aj výstava k 100-mu 
narodeniu Júliusa Jakobyho, ktorá vytvorila predpoklad novej stálej expozície. V rámci 
medzinárodnej spolupráce VSG participovala na príprave slovenskej časti projektu 
Strieborný štvoruholník (Medzinárodné Trienále maliarstva Karpatského Euroregiónu), 
ktorý po premiére v Przemysli bol reprízovaný v Oradei, Debrecíne a Košiciach. V rámci 
Dní slovenskej kultúry v Rumunsku galéria predstavila zo svojich zbierok slovenské 
výtvarné umenie v Národnej galérii v Bukurešti. V roku 2003 bola pripravená aj výstava zo 
zbierok XX. stor. pre Slovenský inštitút v Prahe. V priebehu roka galéria vytvorila 
podmienky pre systematickú prezentáciu slovenského výtvarného umenia v zahraničí 
a zahraničného umenia vo VSG. Stagnujúca akvizičná činnosť uplynulých rokov bola 
oživená v roku 2002 a 2003 nákupmi diel do zbierok. V roku 2003 bolo získaných kúpou    
i darom celkovo 35 umeleckých diel, z toho 33 kúpou a 2 darom. Zbierkový fond galérie 
tvorí celkom 6 865 diel. Zo zbierkových predmetov galérie bolo odborne ošetrených 454 
diel, z toho komplexne reštaurovaných 7 diel. VSG realizovala v sledovanom období 
celkovo 37 výstav, z toho 23 vlastných výstav v SR, 8 prevzatých výstav od iných 
inštitúcií v SR; 4 výstavy boli dovezené zo zahraničia a 2 výstavy sa vyviezli do 
zahraničia. Výstavy a expozície VSG navštívilo v roku 2003 20 459 návštevníkov. Okrem 
výstav VSG organizovala viacero sprievodných kultúrno-výchovných a vzdelávacích 
podujatí. Obohatením činnosti galérie je existencia Filmového klubu pre náročného 
diváka. 109 akcií mimovýstavnej činnosti sa zúčastnilo celkovo 5 238 návštevníkov.  

 
Štátna galéria v Banskej Bystrici ako štátna zberateľská, vedecko-výskumná             

a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti galerijnej činnosti zaznamenala priaznivý vývoj 
organizácie v roku 2003. Plynulo prebiehala činnosť v odbornej prezentačnej a popularizačnej 
oblasti. Štátna galéria spravuje tri pamiatkovo chránené objekty, v ktorých realizuje výstavnú 
a expozičnú činnosť. Realizácia výstavných projektov bola úspešná. V roku 2003 sa 
uskutočnilo 18, resp. 20 výstav, z toho dve zložené z 2 častí, 14 vlastných výstav v SR,           
3 prevzaté výstavy od iných inštitúcií v SR; 1 výstava bola vyvezená do zahraničia a 2 výstavy 
sa doviezli zo zahraničia. Výstavy a expozície galérie navštívilo v minulom roku 9007 
návštevníkov. Návštevnosť v porovnaní s rokom 2002 bola mierne znížená vo vlastných 
priestoroch z dôvodu rekonštrukcie výstavných priestorov. Z vedecko-výskumných úloh, ktoré 
súviseli najmä s výstavnou, edičnou a publikačnou činnosťou, k najvýznamnejším patrili: 
súborná výstava A. Klimu, súborná retrospektíva S. Balka spolu s vydaním monografie autora, 
Súčasná slovenská grafika a i. Z realizovaných výstav treba vyzdvihnúť aj retrospektívnu 
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autorskú výstavu S. Filku. Edičná činnosť pozostávala hlavne z vydania katalógu k výstave 
Trip na tri 2 a z vydania monografického katalógu - knihy k jubilejnej výstave S. Balka.       
Vo sfére masmediálnej propagácie sa vytváral nový okruh relevantných spolupracovníkov. 
Prírastky v roku 2003 tvoria spolu 34 evidenčných jednotiek. V roku 2003 pokračovalo 
riešenie 8 dlhodobých vedecko-výskumných úloh galérie, z ktorých 7 dospelo k čiastkovým 
výstupom.  
 

Pamiatková starostlivosť 
 
Ťažisko prác Pamiatkového úradu sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu 

štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z.,    
na vydávanie rozhodnutí a stanovísk. V roku 2003 úrad vydal celkom 6757 rozhodnutí        
a 5 384 odborných stanovísk. Z hľadiska počtu podaní  bol mimoriadny tlak  v oblasti 
agendy vo vzťahu k stavebnej činnosti a k nej nadväzujúcej problematike ochrany 
potenciálnych archeologických nálezov a nálezísk. V kontexte k výkonu štátnej správy 
boli spracované metodické inštrukcie, ktoré upravujú činnosť oboch stupňov výkonu 
štátnej správy v pôsobnosti Pamiatkového úradu v zmysle príslušnej platnej legislatívy.  

V roku 2003 Pamiatkový úrad revidoval  Ústredný zoznam pamiatkového fondu. Bola 
ukončená revízia v rámci väčšiny sídel, pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií. 
Splnenie týchto úloh má významný vzťah k monografickým spracovaniam sídel pre 
potreby verejnosťou očakávaného Súpisu pamiatok.  

Pamiatkový úrad sa  v rámci svojej činnosti zameral na problematiku nominačného 
projektu na zápis Tokajskej vinárskej  a vinohradníckej oblasti na listinu svetového 
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ako aj na prípravu nominačného projektu 
„Drevená sakrálna architektúra v karpatskom oblúku“. Vo vzťahu k verejnosti doma 
a v zahraničí  je nezastupiteľná výstavná aktivita úradu, rovnako ako aktivity na úseku 
edičnej, propagačnej a osvetovej činnosti.  Medzi najvýznamnejšie z nich možno zaradiť 
„Zabudnuté poklady v srdci Európy“ vystavené v Ríme a vo Varšave, „Drevená sakrálna 
arichitektúra“ prezentovaná v Poľsku a v Nemecku a „Hlavný oltár Dómu sv. Alžbety 
v Košiciach“ prezentovaná vo Viedni a v Grazi. 

V neposlednom rade veľmi významnou udalosťou pre PÚ SR bolo udelenie výročnej 
ceny časopisu Pamiatky a múzeá za najvýznamnejšie diela v oblasti kultúrneho dedičstva 
na Slovensku za rok 2002 pracovníkom PÚ SR v kategórii „Publikácia“ za knihu 
„Kalvárie a krížové cesty“. 

  
Osvetová činnosť 
 

Národné osvetové centrum je ústrednou inštitúciou v oblasti kultúry pôsobiacou 
podľa osvetového zákona, prostredníctvom ktorej Ministerstvo kultúry SR realizuje 
v oblasti osvety štátnu kultúrnu politiku.  

NOC je garantom a organizátorom celoštátnych prehliadok, festivalov a výstav; piatich 
celoštátnych divadelných prehliadok s vyvrcholením v Martine, Scénická žatva 2004 – 
najstaršia divadelná prehliadka svojho druhu v Európe; dvoch celoštátnych podujatí 
prezentujúcich slovenský amatérsky film, video a fotografiu (Cineama, Amfo a diafoto, 
Fotofórum), neprofesionálnu výtvarnú tvorbu Výtvarné spektrum 2004 – Humenné. 
Nemenej sú významné aktivity z oblasti hudby: celoštátny festival folkovej, country, 
bluesgrassovej a trampskej hudby Strunobranie. Uvedené aktivity zabezpečuje Ústav 
amatérskej umeleckej tvorby. V októbri r. 2003 pripravilo NOC v spolupráci s IPOS ČR 
medzinárodné stretnutie vybraných kolektívov a jednotlivcov amatérskej umeleckej tvorby 
zo Slovenska a Čiech pod názvom Mesiac Slovensko – Českej kultúrnej vzájomnosti. 
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Ochranu, rozvoj a šírenie prejavov tradičnej ľudovej kultúry v  intenciách   požiadaviek      
významných medzinárodných odporúčaní a dohovorov prijatých aj na úrovni UNESCO,  
zabezpečuje Ústav tradičnej kultúry. Medzi desiatkami aktivít sa v tejto oblasti vynímajú  
podujatia medzinárodného rozsahu, ako Folklórny festival    Východná, ktorý dominuje   
projektu „Dni tradičnej kultúry“ uskutočneného v   medzinárodnej      spolupráci krajín  
Višegrádskej 4.  

Rok 2003 bol pre NOC jubilujúcim - 50. výročie vzniku dvoch centrálnych ustanovizní 
na Slovensku (Osvetové ústredie a Slovenské ústredie ľudovej umeleckej tvorivosti 
15.9.1958). Pri tejto príležitosti boli realizované viaceré významné podujatia. 
Z hľadiska významu sú dôležité aj výsledky práce Ústavu výskumu kultúry a verejnej 
mienky. Interný tím sociológie kultúry a výskumu verejnej mienky, uskutočnil päť 
reprezentatívnych výskumov k aktuálnej problematike medzinárodno-politického diania 
a jeho súvislostí s podporou integračných ašpirácií Slovenska do európskych 
a transatlantických štruktúr. Tiež prieskum na tému „Voľný čas mládeže a drogová 
prevencia“. Významným podujatím je aj celoštátna súťaž a výstava s protidrogovým 
zameraním neprofesionálnej výtvarnej tvorby  „Prečo som na svete rád / rada“. 

Vo V-klube zabezpečilo NOC pestrú dramaturgiu programov. Niektoré si vybudovali 
veľmi dobrú návštevnosť: tanečný večer, Bratislavská káva, Profily osobností, vystúpenia 
„Túlavého divadla“.    

Slovenská ústredná hvezdáreň – ako špecializované osvetové zariadenie  v roku 2003 
metodicky koordinovala prácu regionálnych astronomických zariadení na Slovensku, 
pozorovala, skúmala, vedecky a odborne spracovávala poznatky z astronómie 
a sprístupňovala ich širokej verejnosti. K najvýznamnejším odborno-pozorovateľským 
a výskumným činnostiam patrilo pozorovanie Slnka a sledovanie magnetického poľa 
Zeme. Rozbehli sa práce na realizácii štátnej objednávky Dejiny slovenskej astronómie. 
V hodnotenom období zorganizovala 1104 celoslovenských kultúrno-výchovných 
a vzdelávacích podujatí (vrátane detašovaného pracoviska Nitrianska hvezdáreň): (napr. 
exkurzie, pozorovania, prednášky, konzultácie, Deň astronómie, Klub mladých 
astronómov), astronomické súťaže, konferencie a výstavy (napr. Astrofoto, Čo vieš 
o hviezdach, Vesmír očami detí, k 55. výročiu hvezdárne v Prešove). Naďalej sa rozvíjala 
spolupráca s partnerskými organizáciami najmä v Českej republike a Maďarsku, ale 
i s hvezdárňami v Nemecku, Poľsku, Rusku a Chorvátsku. V rámci edičnej činnosti 
zabezpečila SUH vydanie Astronomického kalendára 2004 a Astronomickej ročenky 2004 
a pokračovala vo vydávaní časopisu Kozmos. Hurbanovská hvezdáreň každý deň 
informuje širokú verejnosť prostredníctvom dvoch teletextov o časových údajoch východu 
a západu Slnka, Mesiaca, postavení planét, významných astronomických výročiach 
a nových astronomických publikáciách. Popri týchto činnostiach Slovenská ústredná 
hvezdáreň rekonštruovala hlavný pozorovací a predvádzací prístroj, skvalitňoval sa 
pozorovací priestor interiéru veľkej kopule, vyrábal sa nový pozorovací prístroj Slnka – 
chromosférický ďalekohľad, a ďalšie optické komponenty. 

 
Ľudová umelecká výroba 
 

Poslaním Ústredie ľudovej umeleckej výroby je zabezpečiť účinný systém ochrany 
a rozvoja ľudovej umeleckej výroby na Slovensku. Cieľom je tvorba, uchovávanie, 
rozvíjanie a sprístupňovanie kultúrnych hodnôt v oblasti ľudovej umeleckej výroby. 
V roku 2003 bol na kultúrno-spoločenskú činnosť poskytnutý príspevok z kapitoly MK SR 
zásadne ako „adresný“ na konkrétne nekomerčné kultúrne aktivity podľa uzavretého 
kontraktu so zriaďovateľom.  

Kultúrne aktivity vo Dvore remesiel sa uskutočnili podľa plánu: Veľká noc s ÚĽUVom 
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Košikárske dni, Dni keramiky, Dni majstrov ÚĽUV, Vianoce s ÚĽUV-om. Okrem toho 
boli realizované ďalšie podujatia napr. Oživené remeslá v rámci druhého ročníka 
festivalovej prehliadky Oživené tance, prezentácia ÚĽUV na druhej benefičnej záhradnej 
slávnosti UNICEF, Čipkárske stretnutie. V priestoroch Dizajn štúdia ÚĽUV bolo 
realizovaných 10 výstav tvorby mladých dizajnérov, ktorých práca je spätá s tradíciami 
našej kultúry. 

Činnosť Školy remesiel sa sústredila na ďalšie rozvíjanie kurzovej a výchovno-
vzdelávacej činnosti rôznych foriem pre deti, mládež i dospelých: tvorivé dielne pre školy, 
Ergoterapia, prázdniny s remeslom a iné. Vo Dvore remesiel bol poskytnutý dostatočný 
priestor klubovej, metodickej i výstavnej činnosti. 

V roku 2003 bol realizovaný edičný plán ÚĽUV: časopis Remeslo umenie dizajn, 
Zborník zo sympózia remeselníkov, Škola tradičnej výroby a remesiel. 

Prostredníctvom ďalších kontraktov bola zabezpečená knižničná, výskumná 
a dokumentačná činnosť a „Starostlivosť o ľudových umeleckých výrobcov z hľadiska 
odborného a výtvarného usmernenia. 

 
Ostatná činnosť v kultúre 
 
Ústav pre vzťahy štátu a cirkví ako jediná štátna, konfesionálne neutrálna inštitúcia 

na poli interdisciplinárneho výskumu vzťahov štátu a cirkví, sa aj v roku 2003 venoval 
informačno-dokumentačnej, odborno-poradenskej, edičnej a organizačnej činnosti 
v oblasti tradičnej i netradičnej religiozity s cieľom prispievať k pozitívnemu                      
a dynamickému rozvoju vzťahov medzi štátom a cirkvami v SR. Na báze mapovania 
duchovnej scény doma i vo svete, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je  aj terénny 
výskum, buduje sa informačná databáza ako východisko ďalších odborných aktivít – 
tvorba analýz, štúdií, stanovísk, posudkov atď., sledujúcich sprístupňovanie                      
čo najobjektívnejších a najaktuálnejších poznatkov štátnym orgánom (vrátane prípravy 
podkladov pre tvorbu koncepcie cirkevnej politiky v SR), odbornej i širokej verejnosti, 
teda občanovi. Ústav poskytuje odborné konzultácie študentom univerzít v SR 
 i v zahraničí. Pokračovala spolupráca s  ďalšími subjektmi súvisiaceho či príbuzného 
zamerania na národnej i medzinárodnej  úrovni, s cirkvami, náboženskými spoločnosťami, 
políciou i médiami. Veľká pozornosť sa venuje aktívnej prezentácii na národných               
i medzinárodných podujatiach (jednak prednášky pre stredoškolských študentov,  
policajný zbor v SR, a jednak referáty na konferenciách, napr. v Belgicku, Francúzsku, 
SRN, Taliansku, USA a i.). ÚVŠC plní záväzky plynúce z členstva v medzinárodnej 
organizácii FECRIS (Európska federácia centier výskumu a informácií o sektách) – v roku 
2003 sa delegát ÚVŠC zúčastnil na generálnom zhromaždení a zasadnutí výkonnej rady v 
Paríži. 

V rámci svojej edičnej činnosti v roku 2003 vydal ústav 8 publikácií: Jehuda Löw ben 
Becalel a mystérium golema, Religiozita na Slovensku II – s prehľadnými tabuľkami, 
mapami a grafmi, Život Muhammada Posla Božieho; ďalej Ročenka ÚVŠC 2002, Sociálny 
aspekt náboženstva, Terorizmus v náboženskom kontexte, Európa a nové náboženské 
hnutia, Štát a cirkev v postsocialistickej Európe – do ktorých sa podarilo získať odborné 
štúdie aj od expertov, napr. z Rakúska, Nemecka, Tunisu, Japonska, Indie, Kanady a i.  

 
Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti v roku 2003 realizovala vo svojej činnosti 

predovšetkým tie aktivity, ktoré vyplývajú z jej základného poslania, a to prostredníctvom 
rôznych umeleckých foriem rozvíjať výchovu detí k umeniu. V rámci týchto aktivít sa 
realizovalo viacero hodnotných podujatí výtvarného, dramatického i hudobného umenia. 
Výstavná činnosť prezentujúca z dielne slovenských umelcov a tvorba programov patrí 
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k základným činnostiam organizácie. Rovnako významnou súčasťou činnosti Bibiany je aj 
výstavná činnosť, ktorú realizuje v rôznych krajinách sveta. Všestranný duševný vývoj detí 
a mládeže a výchova detí a mládeže k rozvoju ich umeleckého cítenia tvoria základnú niť 
pri koncipovaní všetkých podujatí i akcií, ktoré sa v priebehu roka uskutočňujú v Bibiane.  
Svoju činnosť koordinuje aj  s inými organizáciami tak na Slovensku, ako i v zahraničí. 
Bibiana realizovala 15 nových  výstavných podujatí, 11 reinštalácií doma, 10 výstavných 
podujatí v zahraničí  a pripravila 7 nových programov. Okrem premiérových predstavení 
sa uskutočnilo i 111 reprízovaných predstavení a  tvorivé dielne k 7. výstavám a ich 79 
repríz. Realizovala sa výstava Bolo, nebolo v Montreali, v rámci akcie Ministerstva 
kultúry  Mesiac slovenskej kultúry v Kanade. V rámci cyklu výstav  Akí sme, alebo 
Dialógy o tolerancii sa otvorila výstava Mám svetlo, ktorou sa približujú  deťom rôzne 
menšiny a ich kultúry, žijúce na našom území. Mimoriadny záujem a pozitívny ohlas 
zaznamenala interaktívna výstava Vincent o živote a diele Vincenta van Gogha. Podobne 
upútali aj výstavy Tajomné odkazy, Modré Vianoce, Krajinohra, ako aj výstava Nové 
Pinocchiove dobrodružstvá s prácami detí, ktorá sa realizovala v spolupráci s Talianskym 
kultúrnym inštitútom. Tradične sa realizovala súťaž a výstava Najkrajšie knihy Slovenska. 
Počas letných mesiacov sa uskutočnilo podujatie Hráme pre Vás, 3. prehliadka 
alternatívnych a bábkových divadiel s medzinárodnou účasťou, na ktorej sa prezentujú 
kvalitné divadlá. Tento rok to boli divadlá z Čiech, Maďarska a Slovenska obohatené 
o divadlo z Nemecka. V roku 2003 sa začala spolupráca s Britskou radou Bratislava so 
špeciálnym programom Poviem ti rozprávku pre anglické školy. 

     Uskutočnil sa 19. ročník Bienále ilustrácií Bratislava – BIB 2003 a realizovali sa  
sprievodné výstavy: autorská výstava držiteľa Grand Prix BIB 2001 Erica Battuta 
z Francúzska, výstava držiteľa Ceny H.CH. Andersena za rok 2002, výstava NOMA 
CONCOURS, výstava slovenského ilustrátora Štefana Cpina. K ďalším sprievodným 
aktivitám patrili pracovný seminár UNESCO-BIB workshop Albína Brunovského              
a Medzinárodné sympózium BIB 2003 zamerané na ilustračnú a knižnú tvorbu. Na 
bienále,  okrem súťažnej časti výstavy originálov ilustrácií detských kníh boli už   tradične   
výstavy   držiteľa ceny Grand  Prix  BIB z  predchádzajúceho ročníka a držiteľov Cien    
H. CH. Andersena za  rok  2002. Súťažnej časti BIB 2003 sa  zúčastnilo 311 ilustrátorov z 
38 krajín s 2398  originálmi ilustrácií. Okrem toho sa v zahraničí realizovalo niekoľko 
výstav s kolekciou BIB, ako napr. v Nórsku, výstava Ocenených slovenských ilustrátorov 
počas rokov trvania BIB /1967-2001/, výstava poľskej ilustrátorky Kucharskej Cybuch sa 
uskutočnila v Poľskom inštitúte, výstava Ocenených autorov na BIB 2001 a výstava 
Ocenených slovenských ilustrátorov z rokov 1967-2001 bola otvorená v Budapešti, 
v Kodani.  Realizoval sa VII. ročnik Bienále animácie Bratislava – BAB 2003, celkove sa 
na festivale uviedlo 187 animovaných filmov, z toho 145 pre deti. Všetky predstavenia 
boli nekomerčné. Pri príležitosti nedožitého životného jubilea klasika slovenského 
animovaného filmu Viktora Kubala (80. výročie) pripravilo Bienále animácie Bratislava 
(BAB) v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom v Bratislave prehliadku „Viktor 
Kubal a jeho súčasníci v slovenskom animovanom filme pre deti“.  

Naďalej sa pokračovalo vo vydávaní jediného periodika na Slovensku, Revue Bibiana, 
ktoré sa zaoberá umením pre deti a mládež. Časopis má nezastupiteľné miesto pri príprave 
budúcich pedagógov, pri ďalšom vzdelávaní učiteľov či pracovníkov knižníc.  
 

Dom zahraničných Slovákov (ďalej len „DZS“), ktorého základným poslaním            
a predmetom hlavnej činnosti je starostlivosť o prezentáciu kultúry Slovákov žijúcich 
 v zahraničí s cieľom spolupráce v oblasti kultúry a jej začlenenia do slovenského 
kultúrneho kontextu,  pokračoval v roku 2003 v plnení svojich úloh.  
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DZS v hodnotenom období zabezpečil činnosti súvisiace s plnením úlohy 
spoluorganizátora pri kultúrno-prezentačných podujatiach Slovákov žijúcich v zahraničí na 
Slovensku (napr. Folklórne slávnosti pod Poľanou Detva 2003, Južnoslovenské detské 
a mládežnícke folklórne slávnosti Dulovce 2003). V spolupráci s Historickým múzeom 
SNM a Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku pripravil dokumentárnu 
výstavu dobových fotografií a archívnych dokumentov pri príležitosti 200. výročia 
príchodu Slovákov do Nadlaku „Podoby a tváre niekdajšieho slovenského Nadlaku“. 
Výstava má dve identické prevedenia a putovný charakter v Rumunsku i na Slovensku.  
DZS v roku 2003 organizoval prezentácie významných osobností z radov Slovákov 
žijúcich v zahraničí, prezentácie kníh a CD nosičov, výstavy umeleckých diel 
a dokumentárne výstavy. Po druhýkrát sa DZS zúčastnil  na Medzinárodnom knižnom 
veľtrhu Bibliotéka a v samostatnom stánku prezentoval vlastné knižné vydanie  i tvorbu 
krajanských vydavateľstiev z Európy a zámoria. Podujatie bolo obohatené prezentáciou 
vydavateľstva Kultúra (Srbsko a Čierna Hora) a vydavateľstva Ivan Krasko (Rumunsko). 

 V roku 2003 boli  na Slovensku zrealizované letné mládežnícke pobyty pre 
vysokoškolákov a mladých, literárne nadaných Slovákov žijúcich v zahraničí, usporiadal 
pracovné stretnutia zástupcov krajanských organizácií a spolkov i odborníkov z oblasti 
kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí a po prvýkrát zorganizoval projekt „Letná škola 
žurnalistiky“ pre mladých a začínajúcich žurnalistov slovenských tlačených                        
a elektronických médií v zahraničí.  

 Medzi úlohy, ktoré DZS v hodnotenom období priebežne plnil, patrí  poskytovanie 
organizačnej pomoci delegáciám Slovákov žijúcich v zahraničí pri ich pobyte na 
Slovensku, zabezpečovanie materiálnej pomoci (knihy, noviny, časopisy, lexikóny, audio 
a videokazety, CD nosiče a DVD) pre potreby krajanských komunít a  systematické 
poskytovanie konzultačnej pomoci pre študentov vysokých škôl k problematike Slovákov 
žijúcich v zahraničí.  V rámci edičnej činnosti DZS pravidelne vydával štvrťročník 
Slovenské zahraničie a informačné materiály k podujatiam.  
 
Prezentácia kultúry v zahraničí 
 

Jedným z hlavných cieľov ministerstva v oblasti zahraničných vzťahov v roku 2003 
bolo zintenzívňovanie vzťahov spolupráce predovšetkým s krajinami Európskej únie, 
s krajinami v rámci Višegrádskej skupiny, ako aj s ďalšími krajinami a napomáhanie kultúrnej 
výmeny vo všetkých oblastiach kultúry. Počas roka boli uzatvorené medzivládne dohody 
v oblasti kultúry s vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, vedy, športu 
a mládeže, a s Portugalskou republikou o spolupráci v oblasti vzdelávania, kultúry, vedy 
a technického rozvoja, mládeže, športu a masovokomunikačných prostriedkov.  Ďalej boli 
podpísané  medzirezortné programy spolupráce ku kultúrnym dohodám : 

• Program kultúrnej spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky 
a Ministerstvom kultúry Čínskej ľudovej republiky na roky 2003 – 2005,  

• Plán spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky 
a Ministerstvom kultúry a dedičstva Maďarskej republiky na roky 2003 – 2005, 

• Program výmen medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael v oblasti kultúry, 
vzdelávania a vedy na roky 2001 – 2004,  

• Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky 
a Švédskym inštitútom v oblasti vzdelávania, vedy, mládeže  a telesnej kultúry na 
roky 2003 – 4, podpísaný 14. marca 2003 v Bratislave (v programe spolupráce sú 
zakomponované dva články z oblasti kultúry), 

• Program spolupráce medzi Slovenskou republikou a Bavorskom v oblasti kultúry, 
školstva a vzdelávania na roky 2003 – 2004,  
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• Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou 
a Španielskym kráľovstvom,  

• Program spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva 
Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky 
a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom 
kultúry Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej 
republiky na roky 2003 – 2006. 

 
V priebehu roka 2003 sa realizovali rôzne podujatia prezentácie kultúry menšieho či  
väčšieho rozsahu ale aj širšie koncipované projekty. Takýmto podujatím boli 
predovšetkým Dni slovenskej kultúry v Rumunsku a Gala koncert krajín V- 4  
v Bruseli. Prostredníctvom členstva SR v medzinárodných vládnych a mimovládnych    
organizáciách sa vytvárali patričné podmienky pre medzinárodnú platformu  
spolupráce.  
Ministerstvo v roku 2003 priamo zorganizovalo alebo spoluorganizovalo 

medzinárodné semináre a konferencie, jeho zástupcovia sa priamo zúčastnili alebo 
sprostredkovali účasť a zabezpečili vyslania expertov na podujatia, pravidelné zasadnutia, 
konferencie, či semináre organizované európskymi inštitúciami a organizáciami, 
predovšetkým však podujatia organizované Európskou úniou, Radou Európy, OECD, 
WIPO, UNESCO, OSN, WTO, Združením V4, Stredoeurópskou iniciatívou (SEI), 
Eurimages, Eurekou Audiovisuel, European Audiovisual Observatory a Združením 
Podunajských krajín Arge Donauländer. 

 Najdôležitejšie aktivity v oblasti európskej integrácie v roku 2003: 
• podpis Memoranda o porozumení medzi EÚ a SR o účasti Slovenska v programe 

MEDIA, 
• organizácia a príprava medzinárodného seminára „Financovanie projektov z oblasti 

kultúry, umenia a kultúrneho dedičstva zo štrukturálnych fondov EÚ“, za účasti 
expertov EÚ (Francúzsko, Belgicko, Írsko, Portugalsko) a 250 účastníkov SR z oblasti 
kultúry,  

• zabezpečenie účasti na zasadnutí rozšíreného Bureau Riadiaceho výboru pre kultúru 
RE, ktorého hlavným bodom programu dňa 19. februára 2003 bol blok prezentácie 
výstupov slovenského tímu a tímu expertov RE k téme „Národná spáva o kultúrnej 
politike SR“, 

• spolupráca pri zabezpečovaní výstavy fotografií z medzinárodnej súťaže organizovanej 
v rámci kampane Rady Európy „Európa – spoločné dedičstvo“, 

• v spolupráci s Národnou komisiou SR pri UNESCO príprava účasti SR na 32. 
Generálnej konferencii UNESCO, na ktorej boli prerokované 2 návrhy 
medzinárodných dohovorov (návrh Medzinárodného dohovoru o kultúrnej 
rozmanitosti a návrh Medzinárodného dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho 
dedičstva),  

• zasadnutie Pracovnej skupiny pre vzdelanie a kultúru Stredoeurópskej iniciatívy,  
• príprava a zabezpečenie celoslovenskej informačnej kampanee k programu Kultúra 

2000 formou informačných seminárov pre inštitúcie, organizácie, agentúry, ktoré sa 
venujú oblasti kultúry a umenia  

• zabezpečenie účasti zahraničných expertov z partnerskej organizácie Euclid Veľká 
Británia  na propagačnej kampani (p. Geoffrey Brown, riaditeľ KKB, p. Christine 
Wiggins), ktorí sa zúčastnili na prezentáciách v Trnave, Bratislave, Trenčíne a Žiline 
a poskytli celkový prehľad o možnostiach európskej podpory kultúrnych projektov.  
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Rozpis záväzných ukazovateľov : 
Ukazovateľ       v tis. Sk 

I.PRÍJMY 38 000
II.VÝDAVKY 
Výdavky kapitoly spolu 3 371 673
v tom: 
A. Bežné výdavky spolu /600/ 2 583 478
z toho: na výskum a vývoj 4 500
 
A.1. mzdy, platy, služobné príjmy 175 823
a ostatné vyrovnania /610/ 
z toho: 
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania ústredného orgánu /610/ 35 999
počet zamestnancov rozpočtových organizácií 1 156
z toho: 
počet zamestnancov ústredného orgánu 171
 
A. 2. Bežné transfery / 640 / 2 132 326
z toho: 
a/ príspevkovým organizáciám /641001/ 1 201 605
b/ občianskym združeniam, nadáciám /642 001/  91 117
c/ dotácie nefinančným subjektom  
    - právnickým osobám - podnikateľom /644 001a 644 002/ 62  200
d/ dotácie nefinančným subjektom                                                                 
    fyzickým osobám – podnikateľom /644 003/ 15 000
 
B. Kapitálové výdavky spolu /700/                                        

 
                  788 195

v tom: 
B.1.Obstarávanie kapitálových aktív rozp.org./710/ 176 130
z toho:        
        individuálne výdavky /č. účtu NBS 908/ 157 300
        z toho: 
        Multifunkčné a knižničné centrum UK Bratislava 157 300
B.2. Kapitálové transfery /720/ 612 065
B.2.1. na rovnakej úrovni, jednotlivcom a nezisk.. 
           právnickým osobám, na rôznych úrovniach, do zahraničia  
           /721, 722, 724 a 725/ 612 065
         z toho: 
         individuálne výdavky  /č. účtu NBS 908/ 566 608
         z toho:  
         - Žižkova 14 – 16, Bratislava rekonštrukcia kúrií SNM 10 000
         - Novostavba SND Bratislava 488 630
         - NKP Hrad Červený Kameň Častá 23 937
         - Rekonštrukcia Reduty SF Bratislava            27 000
         - Rekonštrukcia a modernizácia areálu SNG Bratislava 8 000
         - Dostavba a rekonštrukcia Štátnej opery v B.Bystrici                       9 041
    
    z bodu B.2.1.  
       - transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým    
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  osobám /722/ 8 000
 
D. Účelové prostriedky 871 677
     v tom na: 
     - bežný transfer pre cirkvi a náboženské spoločnosti                                 686 877

- finančné prostriedky vyplývajúce zo zákona SNR č. 194/1990 Zb.     
       o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 
     - hospodárska mobilizácia 
     - NP PRENAME  

99 550
82

4 700
     - bežný transfer na kultúru menšín 80 000
 
F. Rozpočet kapitoly podľa programov 910 046
    v tom: 
    02C Rozvoj kultúry  113 438
    00E Pro Slovakia 70 000
    00G Multifunkčné a knižničné centrum UKB 157 300
    00H Novostavba SND 488 630
    05L Rekonštrukcia Reduty 27 000
    05M Rekonštrukcia a modernizácia areálu SNG 8 000
    05N Dostavba a rekonštrukcia Štátnej opery v B. Bystrici 9 041
    05O Obnova areálu NKP Červený Kameň - Hrad 23 937
    03R04 Nové štátne objednávky výskumu a vývoja pre podporu 
               odvetvových politík 4 500
    05T06 Oficiálna rozvojová pomoc 3 500
    02B09 PRENAME 4 700
 
 K 31.12 2003 bol na základe 36 rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR 
upravený na 3 435 816 tis. Sk.  
 
Rozpočtové opatrenia Ministerstva financií SR 2003 
 
Rozpočtové opatrenie č. 1 
List  MF SR č. 2667/2003-42 zo dňa 10.2.2003 
- viazanie rozpočtových výdavkov v nadväznosti na  uznesenie vlády SR  č. 89 zo dňa 
5.2.2003 k dodatku návrhu  financovania Etapy č. II prípravy a realizácie významnej investície 
v regióne Trnava – juh v sume 46 606 tis. Sk. 
 
Dodatok k rozpočtovému opatreniu č. 1  
List MF SR  č. 7260/2003-51  zo dňa 31.3.2003 
- dodatkom k rozpočtovému opareniu bola upravená štruktúra viazania výdavkov rozpočtovej 
kapitoly v súlade s listom MK SR č. 4278 zo dňa 17.3.2003. Viazanie sa premietlo v kategórii 
600 – bežné výdavky v sume 31 636 tis. Sk a v kategórii 700 – kapitálové výdavky v sume   
14 970 tis. Sk 
  
Rozpočtové opatrenie č. 2 
List MF SR č. 3910/2003-42 zo dňa 27.2.2003 
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových prostriedkov  z dôvodu schválenia Projektov 
na kultúrne aktivity na rok 2003 financované z účelových prostriedkov vyplývajúcich            
zo zákona č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov. 
Viazanie sa premietlo v kategórii 600 v sume 7 464 tis. Sk, pričom v bežných transferoch 
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príspevkovým organizáciám v sume 23 114 tis. a prekročenie bežných transferov občianskym 
združeniam   a nadáciám  o 10 050 tis. Sk a dotácie nefinančným subjektom – fyzickým 
osobám podnikateľom  o 1 400 tis. Sk   a  v kategórii 700 v sume 7 464 tis. Sk.  
 
Rozpočtové opatrenie č. 3 
List MF SR č. 6205/2003-42 zo dňa 28.3.2003 
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových prostriedkov 
Rozpočtovým opatrením sa riešilo financovanie  príspevku k nemocenskému a k podpore pri 
ošetrovaní člena rodiny štátnych zamestnancov  presunom z položky 630 v sume 682 tis. Sk 
na podpoložku 643 002  v sume 117 tis. Sk a na podpoložku 643 003 (opravené listom MF SR 
z 31.3.2003 na podpoložku 640 001) v sume 565 tis. Sk. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 4 
List MF SR č. 7532/2003-51 zo dňa 2.4.2003 
- povolené prekročenie rozpočtových výdavkov v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 211 
zo dňa 19.3.2003 k návrhu na poskytnutie prostriedkov z rezervy vlády SR v sume 18 354 tis. 
Sk. Tieto finančné prostriedky  boli účelovo viazané pre príspevkovú organizáciu Slovenský 
filmový ústav na záchranu a obnovu časti  archívneho fondu. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 5 
List MF SR č. 9863/2003 zo dňa 20.5.2003 
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových výdavkov z dôvodu schválenia Projektov na 
kultúrne aktivity na rok 2003 financované z účelových prostriedkov vyplývajúcich zo zákona 
č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.                 
V záväzných ukazovateľoch sa viazanie sa premietlo  v bežných transferoch príspevkovým 
organizáciám (641 001) v sume 1 355 tis. a  v dotáciách  nefinančným subjektom – fyzickým 
osobám podnikateľom (644 003) v sume 1 350 tis. Sk a povolené prekročenie  bežného 
transferu občianskym združeniam a nadáciám (642 001) v sume 3 445 tis. Sk a v dotáciách 
nefinančným subjektom – právnickým osobám podnikateľom (644 002) v sume 1 400 tis. Sk. 
Zároveň boli upravené nezáväzné podpoložky 648 003 znížením o 2 180 tis. Sk a  642 002 
zvýšením  o 40 tis. Sk . 
 
Rozpočtové opatrenie č. 6 
List MF SR č. 10424/2003-51 zo dňa 16.5.2003 
- povolené prekročenie rozpočtových výdavkov v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 347 
zo dňa 7.5.2003 k návrhu na poskytnutie prostriedkov z rezervy vlády SR v sume 30 000 tis. 
Sk. Týmto rozpočtovým opatrením sa riešila situácia, ktorá vznikla v dôsledku schválenia 
pozmeňovacieho návrhu v Národnej Rade SR zvýšením účelového transferu na kultúru menšín 
o 30 000 tis. Sk a to viazaním výdavkov v sume 30 000 tis. Sk , ktoré sa premietlo                   
v účelových transferoch Umelecké a kultúrne časopisy, Občianske združenia, nadácie              
a neziskové organizácie a Mimoriadne kultúrne aktivity  MK SR, čo spôsobilo ohrozenie 
plnenia  úloh ministerstva v dotknutých oblastiach kultúry.  
 
Rozpočtové opatrenie č. 7 
List. MF SR č. 11032/2003-43 zo dňa 3.6.2003 
- povolené prekročenie rozpočtových výdavkov kapitoly o 299 tis. Sk v kategórii bežných 
výdavkov. Rozpočtovým opatrením sa riešilo uplatnenie ustanovení zákona č. 667/2002 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z .z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov 
a to zvýšenie na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania  (610) pre ministerstvo kultúry. 
 

 26



Rozpočtové opatrenie č. 8 
List MF SR č. 12455/2003 – 51 zo dňa 25.6.2003 
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových výdavkov  v oblasti kapitálových výdavkov    
v rámci programu Rozvoj kultúry. Rozpočtovým opatrením riešil presun z finančných 
prostriedkov viazaním kapitálových aktív rozpočtových organizácií a povoleným prekročením 
kapitálových transferov v sume 5 000 tis. Sk na nákup zbierkových predmetov  pre 
príspevkové organizácie. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 9 
List MF SR č. 17788/2003 –51 zo dňa 25.7.2003 
- povolené prekročenie rozpočtových výdavkov  v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 695 
zo dňa 16.7.2003 k Návrhu na finančné zabezpečenie úpravy budovy Reduta v súvislosti         
s Jarným zasadnutím Parlamentného zhromaždenia NATO v Bratislave v roku 2004 v sume        
15 550 tis. Sk. Rozpočtovým opatrením sa zvýšil limit bežných transferov  príspevkovým 
organizáciám o 7 100 tis. Sk a limit kapitálových transferov príspevkovým organizáciám        
o 8 450 tis. Sk . Finančné prostriedky boli zabezpečené z prostriedkov z rezervy vlády SR. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 10 
List MF SR č. 16594/2003 – 51 zo dňa 31.7. 2003 
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových výdavkov. Rozpočtovým opatrením sa riešil 
presun bežných výdavkov rozpočtových organizácií v sume 531 tis. Sk  na bežné transfery 
(640) na cestovné náhrady a na odstupné zamestnancom. Ďalej sa rozpočtovým opatrením 
riešil presun v oblasti kapitálových výdavkov presunom z kapitálových aktív na kapitálové 
transfery v sume 400 tis. Sk na nákup nákladného motorového vozidla. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 11 
List MF SR č. 3023/2003 – KM zo dňa 1.8. 2003 
- povolené prekročenie rozpočtových výdavkov v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 717 
zo dňa 16.7.2003 k návrhu na účasti štátneho rozpočtu SR na financovaní výdavkov 
súvisiacich s návštevou Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku v sume 18 885 tis. Sk          
v kategórii bežných výdavkov v konkretizácii bežný transfer pre cirkvi a náboženské 
spoločnosti vrátane Slovenskej katolíckej charity a Evanjelickej diakonie ECAV. 
 
Dodatok č. 1 k rozpočtovému opatreniu č. 11 
List MF SR č. 20530/2003 – 51 zo dňa 26.9.2003 
- zmena záväzných ukazovateľov presunom finančných prostriedkov v sume 1 265 tis. Sk       
z bežných  výdavkov – transfer pre cirkvi a náboženské spoločnosti na kapitálové výdavky – 
transfer jednotlivcom a neziskovým organizáciám. 
 
Dodatok č. 2 k rozpočtovému opatreniu č. 11 
- oprava časti D. účelové prostriedky  - dodatkom sa riešila nesprávne rozpísaná časť D 
rozpočtového opatrenia na bežný transfer, pričom správne išlo o kapitálový transfer. 
 
 
Rozpočtové opatrenie č. 12 
- povolené prekročenie  a viazanie rozpočtových výdavkov. Viazanie výdavkov v sume       
570 tis. Sk sa zrealizovalo v  kategórii bežných výdavkov a povolené prekročenie výdavkov    
v rovnakej sume bolo v kategórii kapitálových výdavkov. Zároveň sa zrealizovali presuny         
v rámci bežných transferov medzi jednotlivými záväznými ukazovateľmi.  Rozpočtovým 
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opatrením sa riešilo odstránenie nesúladu medzi jednotlivými účelovými transfermi                 
v nadväznosti na prerozdelenie finančných prostriedkov odbornými komisiami. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 13 
List MF SR č. 18243/2003 – 43 zo dňa 8.8.2003 
 - povolené prekročenie rozpočtových výdavkov na základe uznesenia vlády SR č. 681 zo dňa 
16.7.2003, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf  a limit osobného príplatku 
zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby. Rozpočtovým opatrením sa  zvýšil limit 
bežných výdavkov kapitoly o 20 564 tis. Sk na zabezpečenie uplatnenia citovaného uznesenia 
vlády SR a to na úpravu platových taríf a osobného príplatku zamestnancov pri vykonávaní 
verejnej služby od 1.8.2003 ako aj na odvody do poisťovní a Národného úradu práce. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 14 
List. MF SR č. 19747/2003 – 51 zo dňa 27.8.2003 
- povolené prekročenie rozpočtových výdavkov v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 750 
zo dňa 20.8.2003 k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov  z rezervy vlády SR 
potrebných na dofinancovanie výdavkov súvisiacich s návštevou Svätého Otca Jána Pavla II. 
na Slovensku v sume  2 600 tis. Sk v kategórii bežných výdavkov. Rozpočtovým opatrením sa 
riešilo technické zabezpečenie tlačových stredísk v Bratislave, Banskej Bystrici a v Rožňave.  
 
Rozpočtové opatrenie č. 15 
List. MF SR č. 18724/2003 – 51 zo dňa 17.10.2003 
- povolené prekročenie rozpočtových prostriedkov  o 2 702 tis. Sk bežných výdavkov. 
Rozpočtovým opatrením sa riešilo financovanie v položke 630 tovary a ďalšie služby pre 
Pamiatkový úrad SR. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 16 
List. MF SR č. 3227/2003 – KM zo dňa 26.9.2003 
- viazanie rozpočtových výdavkov za porušenie rozpočtovej disciplíny  v sume 81 937,- Sk     
v nadväznosti na výsledky kontroly vykonanej na Ministerstve kultúry SR  Najvyšším 
kontrolným úradom SR. 
 
Dodatok k rozpočtovému opatreniu č. 16 
zo dňa 13.11.2003 
dodatkom bola  určená štruktúra viazania rozpočtových výdavkov v sume 81 937,- Sk a to      
v bežných výdavkoch v kategórii 630 tovary a ďalšie služby 
 
Rozpočtové opatrenie č. 17 
List MF SR č. 20352/2003 – 51 zo dňa 26.9.2003 
- povolené prekročenie a viazanie  rozpočtových výdavkov 
Rozpočtovým opatrením sa viazaním v kategórii 630 tovary a ďalšie služby, zvýšením 
záväzného limitu v kategórii 640 na podpoložke  641 001 bežný transfer príspevkovým 
organizáciám v sume 600 tis. Sk riešilo financovanie nákupu knižničného fondu pre 
príspevkovú organizáciu Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici.   
 
Rozpočtové opatrenie č. 18 
List MF SR č. 1524/2003 – KM zo dňa 26.9.2003 
- viazanie rozpočtových výdavkov za porušenie rozpočtovej disciplíny vyplývajúce               
zo zúčtovania vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2002 v sume  3 069 235,73 Sk. Viazanie 
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sa premietlo v bežných výdavkoch v sume 2 869 335,73 Sk  v kategórii 640 a v kapitálových 
výdavkoch v sume 199 900,- Sk.  
 
Dodatok k rozpočtovému opatreniu č. 18 
zo dňa 13.11.2003 
Dodatkom k rozpočtovému opatreniu sa doplnilo viazanie v rámci časti D. účelové prostriedky  
a v časti F. členenie podľa programov . 
 
Rozpočtové opatrenie č. 19 
List. MF SR 20135/2003 – 43 zo dňa 23.9.2003 
- povolené prekročenie rozpočtových výdavkov v sume 612 tis. Sk v nadväznosti na 
zabezpečenie uplatnenia uznesenia vlády SR č. 947 zo dňa 21.8.2002 k analýze požiadaviek 
na zabezpečenie administratívnych potrieb a nových inštitúcií súvisiacich s implementáciou 
práva EÚ pre rok 2003. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečili finančné prostriedky na mzdy, 
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a prostriedky na odvody do poisťovní       
a Národného úradu práce  pre zamestnancov  prijatých v súlade s citovaným uznesením. 
Zároveň sa  zvýšil limit počtu zamestnancov ústredného orgánu o 1 osobu. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 20 
List MF SR č. 20531/2003 –51 zo dňa 29.9.2003  
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových výdavkov. Rozpočtovým opatrením sa riešilo 
dofinancovanie investičných akcií rozpočtovej organizácie Slovenská národná knižnica           
v Martine presunom finančných prostriedkov v sume 1 170 tis. Sk z kategórie 630 tovary        
a ďalšie služby na kategóriu 710 obstarávanie kapitálových aktív rozpočtových organizácií .  
 
Rozpočtové opatrenie č. 21 
List. MF SR č. 21490/2003 – 51 zo dňa 17.10.2003 
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových výdavkov. Rozpočtovým opatrením sa riešilo 
zabezpečenie agendy Pamiatkového úradu SR  v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o  ochrane 
pamiatkového fondu v sume 1 144 tis. Sk presunom  z kategórie 640 bežné transfery na 
kategóriu 630 tovary a ďalšie služby. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 22 
List. MF SR č. 21487/2003 – 51 zo dňa 17.10.2003 
- povolené prekročenie  a viazanie rozpočtových výdavkov. Viazanie v sume 140 tis. sa 
realizovalo v bežných transferoch  v kategórii 640 a prekročenie výdavkov bolo povolené       
v kapitálových transferoch v kategórii 720. Ďalej sa uskutočnili úpravy záväzných 
ukazovateľov presunmi v rámci kategórie 640. Rozpočtovým opatrením sa  riešilo odstránenie 
nesúladu medzi jednotlivými účelovými transfermi a podprogramami v rámci programu 
Rozvoj kultúry v nadväznosti na  návrhy odborných komisií. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 23 
List MF SR č. 22570/2003 – 51 zo dňa 15.10.2003 
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových výdavkov  v nadväznosti na uznesenie vlády 
SR č. 963 zo dňa 8.10.2003 k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Rekonštrukcia 
kúrií Žižkova 14-16, Bratislava. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečilo plnenie citovaného 
uznesenia vlády SR presunom finančných prostriedkov z programov Rekonštrukcia                 
a modernizácia areálu SNG Bratislava v sume 8 000 tis. Sk a NKP Hrad Červený Kameň – 
Častá v sume 16 000 tis.  na program Rekonštrukcia kúrií  Žižkova 14-16, Bratislava v sume 
24 000 tis. Sk. 
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Rozpočtové opatrenie č. 24 
List MF SR č. 23569/2003 – 51 zo dňa 30.10.2003 
- povolené prekročenie a viazanie  rozpočtových výdavkov v nadväznosti na uznesenie vlády 
SR č. 978 zo dňa 14.10.2003 k návrhu na preklasifikovanie programu Pro Slovakia  na 
medzirezortný program. Rozpočtovým opatrením sa viazali výdavky kapitoly  v sume             
1 996 tis. Sk v prospech  kapitol  Ministerstva školstva SR, Ministerstva pôdohospodárstva 
SR, Slovenskej akadémie vied, Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie ako účastníkov 
programu. Zároveň sa rozpočtovým opatrením zabezpečili úpravy záväzných ukazovateľov    
v jednotlivých podprogramoch  v súlade s návrhmi odborných komisií. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 25 
List. MF SR č. 23730/2003 – 51 zo dňa 13. 11.2003 
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových výdavkov - úprava záväzných ukazovateľov  
v rámci kategórie 640. Rozpočtovým opatrením sa riešilo odstránenie nesúladu medzi 
jednotlivými účelovými transfermi v nadväznosti na návrhy odborných komisií. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 27 
List. MF SR č. 23728/2003 – 51 zo dňa  13.11.2003 
- povolenie úľavy na zamedzenie tvrdosti zákona za porušenie rozpočtovej disciplíny - 
vyplývajúce  zo zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2002 v sume 
130 368,- Sk . 
 
Rozpočtové opatrenie č. 28 
List MF SR  č. 23960/2003 – 51 zo dňa 13.11.2003 
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových výdavkov. Rozpočtovým opatrením sa viazali 
finančné prostriedky v sume 45 tis. Sk v kategórii 620 a v sume 203 tis. Sk v kategórii 640. 
Zároveň sa realizoval  presun na kategóriu 630 v sume 243 tis. Sk. na zabezpečenie 
dofinancovania tovarov a ďalších služieb, úhrad odchodného a členských príspevkov  
medzinárodných inštitúciách pre rozpočtové organizácie rezortu a presuny v rámci kategórie 
640. 
 
Technická oprava rozpočtového opatrenia č. 28  
List. MF SR č. 28527/2003 – 51 zo dňa 30.12.2003 
Technickou opravou rozpočtového opatrenia sa zrealizovali úpravy v súlade so žiadosťou 
ministerstva kultúry. 
  
Rozpočtové opatrenie č.  29 
List MF SR č. 24636/2003 - 51 zo dňa 14.11.2003 
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových výdavkov presunom finančných prostriedkov 
v sume 296 tis. Sk z bežných výdavkov z kategórie 630 tovary a ďalšie služby na kapitálové 
výdavky – kategóriu 710  obstarávanie kapitálových aktív rozpočtových organizácií. 
Rozpočtovým opatrením sa riešilo zabezpečenie finančných prostriedkov na dofinancovanie 
nákupu nadstavbových modulov geografického informačného systému pamiatkového fondu 
SR pre Pamiatkový úrad SR. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 30 
List. MF SR č. 25634/2003 – 51 zo dňa 1.12.2003 
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových výdavkov. Viazanie výdavkov v sume        
850 750 ,- Sk sa realizovalo v bežných výdavkoch, o ktorú bolo povolené prekročenie  
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kapitálových výdavkov určené pre Slovenské národné múzeum – Múzeum maďarskej kultúry 
v sume 500 tis. Sk a v sume 350,75 tis. Sk na účelové transfery. Realizáciou rozpočtového  
opatrenia sa zabezpečili disponibilné finančné prostriedky v programe Pro Slovakia                 
a v  účelových transferoch v nadväznosti  na návrhy odborných komisií a zároveň sa  riešila 
nepriaznivá finančná situácia rozpočtovej organizácie Pamiatkový úrad SR. Ďalej sa znížením 
finančných prostriedkov v sume 2 000 tis. Sk  v programe Dostavba a rekonštrukcia objektu 
Štátnej opery  v Banskej Bystrici zabezpečili finančné prostriedky na odstránenie havarijného 
stavu v národnej kultúrnej pamiatke Šachta Leopold v Solivare pre Slovenské technické 
múzeum v Košiciach v sume 1 500 tis. Sk  a na dofinancovanie kúpy hmotného majetku pre 
Východoslovenskú galériu Košice v sume  500 tis. Sk.    
 
Rozpočtové opatrenie č. 31 
List. MF SR č. 26296/2003 – 51 zo dňa  15.12.2003 
- povolenie úľavy na zamedzenie tvrdosti zákona za porušenie rozpočtovej disciplíny            
zo zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2002 v sume 199 900,- Sk          
v nadväznosti na výsledky kontroly vykonanej v Gréckokatolíckej cirkvi Snina Správou 
finančnej kontroly Košice. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 32 
List MF SR č. 26943/2003 zo dňa 4.12.2003 
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových výdavkov v nadväznosti na uznesenie vlády 
SR č. 1092 zo dňa 19.11.2003 k návrhu na vyňatie podprogramu 05T06 Projekty na pomoc 
krajanom z medzirezortného programu Oficiálna rozvojová pomoc a jeho preklasifikovanie na 
samostatný program v programovej štruktúre Ministerstva kultúry SR. Rozpočtovým 
opatrením sa zrealizoval presun finančných prostriedkov v sume 3 500 tis. Sk medzi 
programami Oficiálna rozvojová pomoc a Starostlivosť o krajanov v zahraničí. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 33  
List. MF SR č. 25334/2003 – 51 zo dňa 8.12.2003 
- povolené prekročenie rozpočtových výdavkov v sume 1 000 tis. Sk, ktorým sa zvyšuje limit 
kapitálových výdavkov v kategórii 720 kapitálové transfery pre príspevkové organizácie. 
Rozpočtovým opatrením sa na základe požiadavky Ministerstva hospodárstva SR zabezpečilo 
dofinancovanie  riešenia havarijného stavu v NKP Šachta Leopold v Solivare. 
 
 
Rozpočtové opatrenie č. 34 
List MF SR č. 27030/2003 – 51 zo dňa 8.12.2003 
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových výdavkov. Rozpočtovým opatrením sa riešil 
presun bežných výdavkov  z kategórie 640 bežné transfery na kategóriu 630 tovary a ďalšie 
služby v sume 841 tis. Sk na zabezpečenie financovania  zvýšených výdavkov Pamiatkového 
úradu SR. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 35 
List  MF SR č. 27876/2003 – 51 zo dňa 16.12.2003 
- viazanie limitu výdavkov v kategórii 640 bežné transfery v sume 750 tis. Sk a povolené 
prekročenie nezáväzného ukazovateľa  v kategórii 630 tovary a ďalšie služby. Realizáciou 
rozpočtového opatrenia sa riešila úhrada trov konania  Koliba a.s. na základe rozsudku 
Krajského súdu v Bratislave. 
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Rozpočtové opatrenie č. 36 
List. MF SR č. 4592/2003 – KM zo dňa 23.12.2003 
- povolené prekročenie rozpočtových výdavkov v sume 5 000 tis. Sk v oblasti kapitálových 
výdavkov na kategórii 720 – kapitálové transfery príspevkovým organizáciám. Rozpočtovým 
opatrením sa zabezpečilo financovania dobudovania Leteckého múzea pri Slovenskom 
technickom múzeu v Košiciach. Zároveň sa uvedeným listom povoľuje použitie týchto 
rozpočtových prostriedkov aj v nasledujúcom rozpočtovom roku do 15.12.2004 a použitie 
bežných transferov v sume 3 309 250,- Sk a kapitálových transferov v sume 190 950,- Sk  
podprogramu Starostlivosť o krajanov v zahraničí  do 15.12.2004. 
 
            Hodnotenie čerpania  záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu 
 
   Na celkový priebeh rozpočtového hospodárenia  a na ekonomický vývoj kapitoly mali 
v roku 2003 vplyv reštrikčné opatrenia a viazanie výdavkov  na konkrétny účel   v rámci 
grantovej podpory a dopady vyplývajúce z uplatnenia  zákonov. 
 
       Dopad na  hospodárenie kapitoly kultúry mali v roku 2003 najmä nasledovné skutočnosti: 

- viazanie rozpočtových výdavkov v nadväznosti na  uznesenie vlády SR  č. 89 zo dňa 
5.2.2003 k dodatku návrhu  financovania Etapy č. II prípravy a realizácie významnej 
investície v regióne Trnava – juh v sume 46 606 tis. Sk  veľkou mierou znížilo 
možnosti rezortu kultúry a skomplikovalo zabezpečovanie úloh  organizácií v jeho 
pôsobnosti.   

 
- zvýšenie účelového transferu na kultúru menšín na základe schváleného 

pozmeňovacieho návrhu a to viazaním výdavkov v sume 30 000 tis. Sk , pričom  
viazanie sa premietlo v účelových transferoch Umelecké a kultúrne časopisy, 
Občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie a Mimoriadne kultúrne aktivity  
MK SR, dôsledkom čoho bolo ohrozenie plnenia  úloh ministerstva v dotknutých 
oblastiach kultúry. Chýbajúce disponibilné zdroje boli zabezpečené z prostriedkov 
rezervy vlády  SR  až ku koncu I. polroka, čím sa značne posunuli termíny uzatvárania 
zmlúv  v uvedených transferoch, 

 
- financovanie bežných výdavkov Pamiatkového úradu SR nad rámec schváleného 

rozpočtu na rok 2003 z titulu prevzatia kompetencií výkonu štátnej správy a prechodu 
pracovno-právnych vzťahov v oblasti pamiatkovej starostlivosti z krajských úradov  
Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice v zmysle 
zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Výdavky spojené                     
s financovaním v oblasti tovarov a služieb bolo nevyhnutné riešiť z prostriedkov, ktoré 
boli schválené v štátnom rozpočte pre kapitolu ministerstva kultúry , vzhľadom na to, 
že tieto výdavky neboli zahrnuté do kapitol krajských úradov na rok 2003. 
Ministerstvo kultúry muselo prijať úsporné opatrenia a na úkor vlastnej činnosti na 
financovania výdavkov aparátu vyfinancovať nevykryté prevádzkové potreby 
Pamiatkového úradu SR, 

 
- viazanie rozpočtových výdavkov v sume 1 996   tis. Sk v nadväznosti na uznesenie 

vlády SR č. č. 978 zo dňa 14.10.2003 k návrhu na preklasifikovanie programu Pro 
Slovakia  na medzirezortný program, 

 
- vyňatie podprogramu 05T06 Projekty na pomoc krajanom z medzirezortného 

programu  Oficálna rozvojová pomoc Ministerstva zahraničných vecí SR   
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- realizáciou výdavkov v súlade so zákonom NR SR č. 291/2002 Z. z. o štátnej 

pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 8 ods.6    s využitím 
prechodného ustanovenia v § 23 ods.1 bolo spôsobené nerovnomerné vynakladanie 
výdavkov v priebehu roka. Nerovnomerné čerpanie výdavkov oproti povolenému 
limitu v jednotlivých štvrťrokoch a naakumulovanie výdavkov na IV. štvrťrok bolo 
spôsobné v oblasti bežných výdavkov aj zdĺhavým  rozhodovacím procesom 
prideľovania príspevkov a dotácií v rámci účelových transferov, podprogramov  
programu 02C Rozvoj kultúry  a  programu 00E    Pro Slovakia  ako aj 
nevyhnutnosťou preklasifikovať program Pro Slovakia na medzirezortný. V oblasti 
kapitálových výdavkov bola nerovnomernosť vynakladania finančných prostriedkov 
zapríčinená časovou náročnosťou uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní, 

 
- v  rozpise rozpočtu kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2003 bol 

v rámci programovo alokovaných výdavkov zaradený podprogram 05T06 - Projekty na 
pomoc krajanom, ktorý bol súčasťou medzirezortného programu Oficiálna rozvojová 
pomoc pod gestorstvom Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. 
Začlenenie podprogramu do uvedeného medzirezortného programu - pri dodržaní 
podmienok poskytovania finančných prostriedkov stanovených pre čerpanie 
prostriedkov definovaných ako oficiálna rozvojová pomoc - znemožňovalo čerpanie  
vyčlenených prostriedkov na účel definovaný v Zásadách MK SR pre poskytovanie 
a vyúčtovanie finančných príspevkov poskytovaných z účelových prostriedkov 
viazaných v rozpočtovej kapitole MK SR na podporu kultúrnych aktivít zahraničných 
Slovákov č. MK - 883/2003-1. Z uvedeného dôvodu požiadalo ministerstvo kultúry     
o vyňatie predmetného podprogramu z medzirezortného programu, čo sa realizovalo 
vzhľadom na  zdĺhavý proces schvaľovania až ku koncu roka 2003. 
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Výsledky hospodárenia ústredne riadených rozpočtových a príspevkových 

organizácií rezortu 
 
1.1.  Príjmy rozpočtových organizácií  / podľa rozpočtovej ekonomickej klasifikácie / 
         
 Vývoj skutočne dosiahnutých príjmov v porovnaní k schválenému a upravenému 
rozpočtu je uvedený v nasledovnom prehľade a prílohe č. 1.                                                                                    
                                                                                                                                    / v tis. Sk /                               
 

Organizácia 
Skutočnosť  

2002 
Schválený   
rozpočet  

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť  
2003 

%  
plnenia  

4:3 

index      
03/02 
x100       
4:1 

           a            1              2                 3                  4              5         6 
Slov.nár.knižnica 1 333    920  1 661 2 393 144,1 179,5 
Univer.knižnica 1 831 1 110 1 473 1 560 105,9   85,2 
Štát.ved.knižnica 
Prešov 

  818    400    400    413 103,2   50,5 

Štát.ved.knižnica 
Košice 

1 053    676    676   858 126,9   81,5 

Pamiat.úrad SR    33 612    30 600    24 827    23 500  94,7   69,9 
Bibiana         250         515         515    534 103,7 213,6 
MK SR aparát      5 131      3 779      8 448    10 948 129,6 213,4 
Celkom roz.príj.    44 028    38 000    38 000    40 206 105,8   91,3 
Mimor.príjmy      6 323 - -      5 584 -   88,3 
C e l k o m    50 351    38 000    38 000    45 790 120,5   90,9 
 

Mimorozpočtové príjmy / finančné dary a granty /, ktoré boli odvedené na osobitný 
príjmový účet štátneho rozpočtu  vykazuje kapitola kultúry za rok 2003 v celkovom objeme 
5506 tis. Sk a 78 tis. Sk predstavujú finančné prostriedky získané od okresných úradov práce 
jednotlivými rozpočtovými organizáciami. Celkom predstavujú príjmy v kat. 300 Granty 
a transfery čiastku 5 584 tis. Sk. 
V porovnaní s rokom  2002  sú mimorozpočtové prostriedky v roku 2003 nižšie o 739  tis. Sk.            

Príjmy kapitoly kultúry okrem mimorozpočtových zdrojov boli v roku 2003 dosiahnuté 
v sume 40 206 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 105,8 % z upraveného rozpočtu na rok 2003.   
 Podľa  ekonomickej klasifikácie rozpočtové organizácie rezortu kultúry dosiahli tieto 
príjmy: 
            Slovenská národná knižnica, Martin dosiahla skutočné príjmy za rok 2003 
v celkovom objeme  2 393 tis. Sk, čo predstavuje 260,1  % plnenie schváleného rozpočtu na 
rok 2003. Skutočne dosiahnuté príjmy v roku 2003 boli v porovnaní zo schváleným rozpočtom 
vyššie o 1 473 tis. Sk.   

Na dosiahnutie výsledku sa v najvyššej miere podieľali príjmy v kat. 220, položke 223 
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb, ktoré boli v objeme 1189 
tis. Sk / v tom: hlavne príjmy zo vstupného 232 tis. Sk, z odpredaja kníh a publikácií 233 tis. 
Sk a za kopírovacie práce 251 tis. Sk a za porušenie knižničných predpisov 138 tis. Sk /. 

- Múzeum Ľ Štúra v Modre 144 tis. Sk 
-     Slovenské literárne múzeum v Martine 74 tis. Sk 
- Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch 14 tis. Sk 
 Iné nedaňové príjmy, kat. 290, Ostatné príjmy položka 292 dosiahli celkom výšku 495 tis. 

Sk, z čoho najväčší objem prestavovali vratky  v sume 299 tis. Sk a refundácie 119 tis. Sk. 
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Príjmy z prenájmu majetku, kat. 210, položka 212 dosiahli výšku 394 tis. Sk. V kat. 240, 
položka 243 Z účtov finančného hospodárenia sa vykázali príjmy v sume 315 tis. Sk  
   

Univerzitná knižnica v Bratislave dosiahla skutočné príjmy za rok 2003 v celkovom 
objeme 1 560 tis. Sk,  čo predstavuje 140,5 % plnenie schváleného rozpočtu na rok 2003.  

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2003 skutočné príjmy boli prekročené 
o 450 tis. Sk. Najvyššie príjmy dosiahla organizácie v kat. 240, položka 243 z účtov 
finančného hospodárenia a to v sume 860 tis. Sk, v kat. 220, položka 222 a 223 boli celkom 
dosiahnuté príjmy v sume 513 tis. Sk. Menovite najviac prostriedkov sa získalo za kopírovacie 
práce v sume 181 tis. Sk, za medzinárodnú  výpožičnú službu 154 tis. Sk a z cirkulovanej 
výpožičnej služby 123 tis. Sk. Príjmy z prenájmu budov a a bytov sa dosiahli v sume 92 tis. Sk 
/ kat. 210 / a iné nedaňové príjmy boli v objeme 95 tis. Sk / kat. 290 /. 
 
            Štátna vedecká knižnica, Prešov dosiahla skutočné príjmy za rok 2003 v celkovom 
objeme  413 tis. Sk, čo predstavuje 103,2 % plnenie schváleného rozpočtu na rok 2003. Ročné 
rozpočtované príjmy organizácia splnila a prekročila o 13 tis. Sk. Najvyššie príjmy 
organizácia dosiahla v kat. 220, položky 222 a 223 celkom 398 tis. Sk, z toho najväčší príjem 
bol vykázaná na podpoložke 223036 - za cirkulovanú výpožičnú službu v sume 235 tis. Sk. 
Ostatné drobné príjmy organizácia vykázala v kat. 240 a to l tis. Sk  a v kat. 290 v sume 14 tis. 
Sk / v tom: príjmy z náhrad poistného plnenia 7 tis. Sk /. 
 
 Štátna vedecká knižnica, Košice dosiahla skutočné príjmy za rok 2003 v celkovom 
objeme 858 tis. Sk, čo predstavuje 126,9 % plnenie upraveného rozpočtu na rok 2003. Ročné 
rozpočtované príjmy organizácia splnila a prekročila o 182 tis. Sk. Najvyššie príjmy 
organizácia dosiahla v kat. 220, položky 222 a 223 celkom v sume 726 tis. Sk, menovite 
medzi najväčšie položky patrili príjmy z cirkulovanej výpožičnej služby v sume 472 tis. Sk 
a príjmy za porušenie knižničných predpisov v sume 207 tis. Sk. Ďalej organizácia vykázala 
príjmy z prenájmu budov v sume 101 tis. Sk / kat. 210 / a iné nedaňové príjmy   v sume 31 tis. 
Sk / kat. 290 /.  
 
 Pamiatkový úrad SR, Bratislava dosiahol skutočné príjmy za obdobie roka 2003 vo 
výške 23 500 tis. Sk, čo predstavuje 94,7 % plnenie upraveného rozpočtu organizácie. 
Vzhľadom na objektívne príčiny bol organizácií upravený / znížený / schválený rozpočet na 
rok 2003 zo sumy 30 600 tis. Sk, na sumu 24 827 tis. Sk. Výpadok príjmov v sume 1 327 tis. 
Sk organizácia viazala vo svojich výdavkoch. Organizácia nedosiahla pôvodne rozpočtované 
príjmy z prenájmu majetku / ambasáda USA v Bratislave /, vzhľadom na pokles kurzu 
amerického dolára. Žiadosť Ministerstva kultúry SR o zníženie ukazovateľa príjmov rezortu 
kultúry na rok 2003 z tohto titulu bola Ministerstvom financií SR zamietnutá. Ďalším 
dôvodom nižšieho plnenia príjmov za reštaurovanie bola skutočnosť, že organizácia nemala 
hneď od začiatku roka zabezpečené v rozpočte dostatok finančných prostriedkov v kat. 630 
Tovary a ďalšie služby, vzhľadom na všetky nové a delimitované činnosti, ktoré musel 
Pamiatkový úrad SR zabezpečovať v zmysle Zákona NR SR č. 49/2002 o ochrane 
pamiatkového fondu. Plnenie príjmov z reštaurovania závisí od schopnosti úhrady faktúr za 
reštaurátorský materiál a služby súvisiace s reštaurovaním.   

Organizácia dosiahla príjmy v kat. 210 príjmy z prenájmu budov v sume 13 504 tis. Sk 
a príjmy v kat. 220 v sume 9 690 tis. Sk  v tom: príjmy z reštaurovania v sume 8 357 tis. Sk /, 
 príjmy z odpredaja dopravných prostriedkov kat. 230 v sume 50 tis. Sk, v kat. 240, položka 
243 z účtov finančného hospodárenia 28 tis. Sk a iné nedaňové príjmy kat. 290 v sume 228 tis. 
Sk, položka 292 ostatné príjmy.   
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 Bibiana , Bratislava - medzinárodný dom umenia pre deti  dosiahla skutočný objem  
príjmov pre rok 2003 v sume 534 tis. Sk, čo predstavuje  103,7 % plnenie schváleného 
rozpočtu na rok 2003. Organizácia vykazuje tieto príjmy zo svojej činnosti: 
 -     príjmy z prenájmu budov 11 tis. Sk / podpoložka 212003 / 
- tržby zo vstupného  357 tis. Sk / podpoložka 223 014 /   hlavne z BIB 
- tržby z predaja kníh 133  tis. Sk / podpoložka 223 016 / 
- úroky z účtov finančného hospodárenia 2 tis. Sk / podpoložka 243 / 
 -    ostatné nedaňové príjmy 31 tis. Sk / z dobropisov a vratky / položka 292    

Prekročenie príjmov v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2003 predstavuje 
hodnotu    19 tis. Sk .  

 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky aparát dosiahlo celkom príjmy v sume 

10 948 tis. Sk /  129,6 % upraveného rozpočtu /. Medzi najväčšie  položky v príjmoch patril 
príjem z odpredaja budovy a pozemku kat. 230 v sume 5 039 tis. Sk / kaštieľ Tonkovce /, iné 
nedaňové príjmy kat. 290 v sume 3 416 tis. Sk / v tom: vratky 2 306 tis. Sk a výnosy 
z prostriedkov ŠR v sume 766 tis. Sk /. Ďalej sa dosiahli príjmy z prenájmu budov, pozemkov 
a bytov celkom v kat. 210 v sume 1 846 tis. Sk , v kat. 220 sa dosiahli príjmy celkom v sume 
77 tis. Sk a z účtov finančného hospodárenia suma 570 tis. Sk, kat. 240, položka 243. 

Celkom boli skutočne dosiahnuté príjmy v porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 
2003 vyššie o 2 500 tis. Sk.  
 
Mimorozpočtové príjmy  
  
 Rozpočtové organizácie rezortu kultúry získali celkom mimorozpočtové príjmy /granty 
a finančné dary / v celkovom objeme 5 506 tis. Sk, z toho bola určená na použitie v oblasti 
bežných výdavkov čiastka 5 109 tis. Sk a na kapitálové výdavky 397 tis. Sk. 
 
a) granty a finančné dary na bežné výdavky  
 

Slovenská národná knižnica, Martin   
 
Organizácii boli poskytnuté tieto mimorozpočtové prostriedky: 
 
1/ Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava poskytla finančný grant na vydanie Súborného  
katalógu  knižníc - monografie v sume 257 tis. Sk.  
2/ Žilinské tlačiarne a. s. , Žilina poskytli finančný dar v sume 25 tis. Sk na vyplatenie 
honorárov za autorské spracovanie Bibliografie divadelných plagátov z územia Slovenska, zv. 
E, P-Ž.  
3/ Firma HISTAV, Žilina poskytla finančný dar na otvorenie výstavy na Slovensku 
„Slovenský a český exil 20. storočia“ v sume 20 tis. Sk 
4/ Divadlo West - občianske združenie poskytlo finančný dar na udelenie Ceny a prémií J. M. 
Hurbana za biografické diela o slovenských národných dejateľoch za rok 2002 v zmysle 
štatútu a na zborník Biografické štúdie 29. celkom čiastka 100 tis. Sk, z toho  50 tis. Sk  bolo 
určených na financovanie výdavkov kat. 640 a v kat. 630 je to 50 tis. Sk. 
5/ Tatra banka a.s. poskytla organizácii finančný dar 3 tis. Sk na slávnostnú prezentáciu knihy 
o Ignácovi Bizmayerovi, národnom umelcovi: Ján Čomaj – Život s hlinou  
Celkom organizácia získala mimorozpočtové prostriedky v sume   405 tis. Sk. 
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Štátna vedecká knižnica, Prešov  
 
Organizácii boli poskytnuté tieto mimorozpočtové prostriedky: 
 
 Finančný dar v sume 10 tis. Sk organizácii poskytla Slovenská sporiteľňa, s. s. Bratislava 
a bol určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s vydaním publikácie „Historické tlače 
16. storočia“    
 
Štátna vedecká knižnica v Košiciach  
 
Organizácii boli poskytnuté tieto mimorozpočtové prostriedky: 
 
Mellonova nadácia, USA, poskytla finančný grant  na nákup stolov pod počítače v sume        
99 tis. Sk 
 
Pamiatkový úrad SR, Bratislava 
 
Organizácií boli poskytnuté tieto mimorozpočtové prostriedky: 
 Finančné granty  poskytli: 
- nadácia WORLD MONUMENTS FUND, USA  910 tis. Sk 
- UNESCO, World Heritage Centre Paríž               265 tis,. Sk 
- EUROPEAN COMMISSION, Brusel                   660  tis. Sk 
Finančné prostriedky boli určené v zmysle schválených projektov na reštaurátorské práce        
a  na publikovanie zborníka z medzinárodného workshopu, celkom v sume 1 835 tis. Sk. 
 
Bibiana, Bratislava 
 
Organizácii boli poskytnuté tieto mimorozpočtové prostriedky 
 
1/ Komisia Európskeho spoločenstva poskytla organizácií finančný grant v rámci projektu 
Sokrates, na projekt Network – Knihy a čítanie na medzikultúrnu výchovu v sume 57 tis. Sk. 
2/ Finančný grant od Slovenskej komisie pre UNESCO v sume 590 tis. Sk na projekt 
„Biennial Orbis Pictus“ 
3/ Finančný grant od Európskeho spoločenstva – Program Media Plus na financovanie 
festivalu „BAB“ v sume 310 tis. Sk 
4/ Finančný grant od Institut Francais de Bratislava na realizáciu BAB 2003 v sume 30 tis. Sk 
5/ Finančný grant od The International Visegrad Fund, Bratislava v sume 612 tis. Sk              
na zabezpečenie BAB 2003. Celkom organizácia získala mimorozpočtové prostriedky v sume     
1 599 tis. Sk 
 
Ministerstvo kultúry SR - aparát 
 
1/ Ministerstvo kultúry SR aparát získalo finančný grant od Európskej komisie, Brusel           
na projekt Kultúrny kontaktný bod v sume 595 tis. Sk a na projekt Media Desk 566 tis. Sk, 
celkom 1 161 tis. Sk / z toho: na mzdy / kat .610- bolo určených 394 tis. Sk, na poistné v kat. 
620 – 149 tis. Sk a v kat. 630 – tovary a ďalšie služby 618 tis. Sk /. 
Spolu získali rozpočtové organizácie mimorozpočtové prostriedky na bežné výdavky v sume     
5 109 tis. Sk / kat. 300 /. 
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b/ granty a finančné dary na kapitálové výdavky 
 
1/ Štátna vedecká knižnica, Košice finančný grant v sume 199,5 tis. Sk od nadácie The 
Andrew W. Mellon Foundation, USA na výpočtovú techniku a finančný dar od Topas 
cestovnej kancelárie s. r. o, Trebišov v sume 0,1 tis. Sk, celkom zaokrúhlene 200 tis. Sk  
2/ Slovenská národná knižnica, Martin finančný grant  od Nadácie otvorenej spoločnosti       
na výpočtovú techniku 140 tis. Sk  
3/ Pamiatkový úrad SR finančný grant od EUROPEAN COMMISSION, Brusel na nákup 
chemickej techniky v sume 49 tis. Sk. 
4/ Univerzitná knižnica v Bratislave finančný dar od firmy HORNEX a. s. Bratislava na plyn. 
prípojku  v sume 8 tis. Sk 
Spolu získali rozpočtové organizácie mimorozpočtové prostriedky na kapitálové výdavky        
v sume 397 tis. Sk / kat. 300 /. 
V rámci kat. 300 Granty a transfery, položka 312 Transfery na rovnakej úrovni, podpoložka 
312004 Z národného úradu práce sme vykázali čiastku celkom 78 tis. Sk.  
 
a/ Slovenská národná knižnica, Martin získala príspevok od Národného úradu práce v sume 
10 tis. Sk na výdavky absolventa súvisiacich s vykonávaním absolventskej praxe. 
 
b/ Univerzitná knižnica v Bratislave získala z Národného úradu práce čiastku 14 tis. Sk  
v zmysle dohody o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaných 
nezamestnaných absolventov školy.    
 
c/ Štátna vedecká knižnica Prešov získala  príjmy od Okresného úradu práce Prešov ako 
refundáciu miezd a odvodov do poistných fondov za zamestnávanie 1 pracovníka                  
na verejnoprospešné práce v sume 54 tis. Sk. 
  
1.2. Výdavky rozpočtových organizácií / podľa rozpočtovej ekonomickej klasifikácie /            
         
        a/ Výdavky rozpočtových organizácií 

       
- bežné výdavky rozpočtových organizácií /príloha č. 2a /  

 
 Rozpis záväzných výstupov štátneho rozpočtu na rok 2003 stanovil bežné výdavky pre 
šesť rozpočtových organizácií a aparát Ministerstva kultúry s nasledovnými ukazovateľmi:   
 
                                                                                                                                     /v tis. Sk/ 

U k a z o v a t e ľ Schválený rozpočet 
2003 

Upravený rozpočet  
2003 

    Skutočnosť      
2003   

Mzdy, platy a OOV   175 823 179 165 178 929 
Limit miezd a platov 
a OOV v ústr.orgáne 

   35 999   36 779   36 545 

Limit počtu zamest. 
ústredného orgánu 

171                   172 144 

Poznámka: čerpanie miezd je bez mimorozpočtových prostriedkov 
 Čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu k 31.12.2003 je vykázané za šesť 
rozpočtových organizácií a to Slovenskú národnú knižnicu v Martine, Univerzitnú knižnicu 
v Bratislave, Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove, Štátnu vedeckú knižnicu v Košiciach, 
Pamiatkový úrad SR v Bratislave, Bibianu, medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave 
a aparát Ministerstva kultúry SR.  
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 Pri rozpise rozpočtu bežných výdavkov pre jednotlivé rozpočtové organizácie a aparát 
Ministerstva kultúry SR na rok 2003 boli dodržané stanovené záväzné ukazovatele štátneho 
rozpočtu.  
 Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2003 bol stanovený pre 
rozpočtové organizácie a aparát Ministerstva kultúry SR objem bežných výdavkov vo výške 
451 152  tis. Sk a bežné transfery vo výške 22 027 tis. Sk.  Po vykonaní rozpočtových opatrení 
bol upravený rozpočet na bežné výdavky pre rozpočtové organizácie a aparát Ministerstva 
kultúry SR vo výške  460 705 tis. Sk a bežné transfery vo výške 17 341 tis. Sk. 
 Čerpanie  všetkých bežných výdavkov vrátane transferov za rok 2003  bolo vo výške 
475 783 tis. Sk, čo predstavuje  99,5   % z celkového upraveného rozpočtu pre rok 2003. 
 Bežné výdavky / kat. 610, 620 a 630 / boli čerpané bez mimorozpočtových výdavkov 
v objeme 453 727 tis. Sk / 98,5 % uprav. rozpočtu /.  Mimorozpočtové výdavky predstavovali 
za rozpočtové organizácie objem v sume 5 194 tis. Sk. Prekročenie výdavkov sa realizovalo 
z titulu prijatia  grantov, finančných darov, prostriedkov od okresných úradov práce za 
verejnoprospešné práce, paušálneho príspevku za absolventskú prax a prostriedkov  
z poistného plnenia za škodu. 
 Jednotlivým organizáciám povolilo Ministerstvo kultúry SR  prekročiť upravený 
rozpočet bežných výdavkov v roku 2003 nasledovne: 
Slovenská národná knižnica, Martin celkom o sumu 415 tis. Sk / v tom: kat. 630 – 365 tis. Sk 
a kat. 640 – 50 tis. Sk / 
Univerzitná knižnica v Bratislave, celkom o sumu  14 tis. Sk 
Štátna vedecká knižnica v Prešove celkom o sumu  71 tis. Sk 
Štátna vedecká knižnica v Košiciach celkom o sumu 99 tis. Sk 
Bibiana, Bratislava celkom o sumu 1 599 tis. Sk 
Pamiatkový úrad SR, Bratislava celkom o sumu  1 835 tis. Sk 
Ministerstvo kultúry SR, aparát celkom o sumu 1 161 tis. Sk 

Podrobné zdôvodnenie týchto výdavkov je uvedené v časti Mimorozpočtové výdavky. 
            
 Ako vyplýva z rozpisu záväzných výstupov štátneho rozpočtu je rozpis rozpočtu, jeho 
úprava a jeho čerpanie k 31.12.2003 nasledovné: 

                                                              
/ v tis. Sk / 

 
Organizácia 

Skutočnosť 
2002 

Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%      
čerpania 

4:3 

index 
03/02 
x100       
4:1 

           a           1           2          3          4          5          6 
SNK spolu 92 647 96 170 101 713 101 803 100,1 109,9 
BV 90 529 95 961 100 730 100 709 100,0 111,2 
BT       74      209        983        679   69,1 917,6 
Ostatné  2 044 - -        415 -   20,3 
UK spolu  61 101 61 306   72 180   71 813   99,5 117,5 
BV 59 975 60 906   71 676   71 301   99,5 118,9 
BT     135     400        504       498   98,8 368,9 
Ostatné         991 - -         14 -          1,4 
ŠVK Prešov 
spolu 

9 653 10 264 11 784 11 854 100,6 122,8 

BV 9 257 10 137 11 729 11 729 100,0 126,7 
BT       5     127        55        54   98,2    1080,0 
Ostatné    391 - -        71 -   18,2 
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ŠVK Košice 
spolu 

   22 948 26 187 27 702 27 791 100,3 121,1 

BV    22 942 26 131 27 617 27 608 100,0 120,3 
BT       6       56        85       84   98,8 1400,0 
Ostatné - - -       99 - - 
PÚ SR spolu 92 298 91 392 108 793 108 946 100,1 118,0 
BV 90 674 91 268 108 563 106 881   98,4 117,9 
BT     912     124        230       230 100,0 25,2 
Ostatné     712 - -   1 835 -  
Bibiana spolu 19 607 29 278 29 834 31 431 105,4 257,7 
BV 19 447 28 367 29 103 29 103 100,0 149,7 
BT     160      911      731     729   99,7 455,6 
Ostatné - - -  1 599 - - 
Vl.úlohy MK 
SR spolu 

20 715 17 355 12 369 11 898  96,2 57,4 

BV 20 555 17 155 12 169 11 703 96,2 56,9 
BT     160      200      200     195 97,5 121,9 
Ostatné - - - - - - 
Správa MK SR 
spolu 

91 880   115 364 109 171  106 378 97,4 115,8 

BV 79 124 95 364 94 618 90 824 96,0 114,8 
BT 12 756     20 000 14 553 14 393 98,9 112,8 
Ostatné - - - 1 161 - - 
MK SR veda 
a výskum BV 

-   4 500       4 500 3 869 86,0 - 

MK SR BV 
Programy 
a VPS x 

 
- 

 
21 363 

 
         0 

 
- 

 
- 

 
- 

SPOLU 410 849 473 179 478 046 475 783 99,5 115,8 
BV    392 503 451 152 460 705    453 727 98,5 115,6 
BT   14 208  22 027   17 341   16 862 97,2 118,7 
Ostatné     4 138 - -    5 194 - 125,5 
Legenda: BV – Bežné výdavky 
                BT – Bežné transfery 
     Ostatné – povolené prekročenie bežných výdavkov  
 
x -  nerozdelené prostriedky na začiatku roka organizáciám / 15 mil. Sk VPS a program – Rozvoj kultúry, 
podprogram Nákup knižničných fondov 6 mil. Sk  a podprogram Prezentácia kultúry v zahraničí 363 tis. Sk /    
  
 Alokované prostriedky v rámci programu Rozvoj kultúry v sume 5 763 tis. Sk boli 
rozpočtovými opatreniami Ministerstva kultúry SR pridelené jednotlivým rozpočtovým 
organizáciám rezortu kultúry a čiastka 600 tis. Sk bola presunutá do príspevkovej sféry na 
doplnenie knižničného fondu Štátnej vedeckej knižnice Banská Bystrica. Z pôvodne určených 
prostriedkov na projekty VPS pre rozpočtové organizácie v sume 15 mil. Sk bola čiastka 480 
tis. Sk presunutá do kapitálových výdavkov. Rozpočet bežných výdavkov rozpočtových 
organizácií bol upravený v roku 2003  čiastku celkom 14 520 tis. Sk z titulu financovania 
projektov v rámci VPS. 

Bežné transfery boli rozpočtované na aparáte Ministerstva kultúry SR  celkom vo 
výške 20 000 tis. Sk, z toho bolo 2 000 tis. Sk bolo rozpočtované na odstupné zamestnancom 
a 18 000 tis. Sk na úhradu príspevkov na členstvo v medzinárodných organizáciách. Ďalej vo 
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vlastnej činnosti  Ministerstva kultúry SR boli rozpočtované prostriedky na rok 2003 v sume  
200 tis. Sk na udeľovanie Ceny ministra kultúry.  
 Rozpočtové organizácie Slovenská národná knižnica, Martin, Univerzitná knižnica 
v Bratislave, Štátna vedecká knižnica Prešov a Košice, Pamiatkový úrad SR a Bibiana, 
Bratislava mali pridelené  v schválenom rozpočte na rok 2003 bežné transfery na úhradu 
členských príspevkov za členstvo v záujmových a iných združeniach v tuzemsku celkom 
čiastku 75 tis. Sk, na príspevky na členstvo v medzinárodných organizáciách celkom čiastku 
215 tis. Sk, na výplatu odstupného celkom 164 tis. Sk, na výplatu odchodného celkom 523 tis. 
Sk, na finančné odmeny BIB 744 tis. Sk a na finančné odmeny súťaž „Najkrajšie knihy 
Slovenska“ 106 tis. Sk, spolu to predstavovalo objem 1 827 tis. Sk. 

Realizovanými rozpočtovými opatreniami sa riešili vzniknuté nové potreby 
rozpočtových organizácií v kat. 640 – Bežné transfery, resp. presuny úspor do kat. 630 – 
Tovary a ďalšie služby.  
 Rozpočtovými opatreniami  bol upravený rozpočet k 31.12.2003 vo výške 17 341 tis. 
Sk, skutočné čerpanie bolo vo výške 16 912 tis. Sk, čo predstavuje 97,5 % plnenie upraveného 
rozpočtu na rok 2003. V sume 16 912 tis. Sk sú zahrnuté mimorozpočtové výdavky v sume 50 
tis. Sk čerpané Slovenskou národnou knižnicou, Martin: 
 
- Slovenská národná knižnica, Martin - členské príspevky hradené v tuzemsku boli čerpané 
v objeme 32 tis. Sk, členské poplatky medzinárodným organizáciám v sume 26 tis. Sk, 
vyplatila sa finančná odmena vo výške 6 tis. Sk v rámci súťaže „Najkrajšie knihy Slovenska“, 
zamestnancom zo zahraničia sa vyplatili cestovné náhrady v zmysle dohody o vzájomnej 
výmene pracovníkov v sume 15 tis. Sk, na odchodné sa čerpalo 34 tis. Sk a na odstupné 
zamestnancom sa čerpalo 566 tis. Sk.  Celkom čerpali transfery v sume 679 tis. Sk.  
Mimorozpočtové výdavky v sume 50 tis. Sk boli čerpané v kat. 640 – Bežné transfery na 
udelenie Ceny J. M. Hurbana. Poskytovateľom uvedeného finančného daru bolo divadlo West 
– občianske združenie. Celkom bolo čerpanie bežných transferov vrátane mimorozpočtových 
výdavkov v sume      729 tis. Sk. 
 
- Univerzitná knižnica v Bratislave - členské príspevky hradené v tuzemsku v sume 12  tis. Sk, 
členské poplatky medzinárodným organizáciám v sume 57 tis Sk a na  odchodné 
zamestnancom v sume  429 tis. Sk. Celkom čerpali transfery v objeme  498 tis. Sk. 
 
- Štátna vedecká knižnica v Prešove - členské príspevky hradené v tuzemsku čerpala knižnica 
v sume 7 tis. Sk a výdavky na odchodné činili čiastku 47 tis. Sk, celkom bolo čerpanie v sume 
54 tis. Sk. 
 
- Štátna vedecká knižnica v Košiciach - členské príspevky hradené v tuzemsku čerpala 
knižnica v sume 7 tis. Sk a výdavky na odchodné činili čiastku 77 tis. Sk, celkom bolo 
čerpanie v sume 84 tis. Sk. 
 
- Pamiatkový úrad SR, Bratislava - čerpal výdavky na odchodné zamestnancov vo výške 44 
tis. Sk a vyplatený príplatok k nemocenskému a pri OČR štátnym zamestnancom  bol v sume 
186 tis. Sk, celkom bolo čerpanie v sume 230 tis. Sk.  
  
- Bibiana, Bratislava - členské príspevky hradené v tuzemsku v sume 5 tis. Sk, členské 
poplatky medzinárodným organizáciám v sume 60 tis. Sk,  na odmeny v rámci súťaže 
Najkrajšie knihy Slovenska sa čerpalo 100 tis. Sk a na finančné odmeny BIB sa vyplatilo 564 
tis. Sk.  Celkom čerpali transfery v objeme 729 tis. Sk. 
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- Ministerstvo kultúry SR / - vlastná činnosť. Ceny udeľované p. ministrom kultúry SR boli 
čerpané vo výške  195 tis. Sk. 
- Ministerstvo kultúry SR – aparát, na odstupnom zamestnancom sa čerpalo 94 tis. Sk, na 
odchodné sa vyplatilo 271 tis. Sk, príplatok k nemocenskému a k podpore pri OČR bol 
v sume 172 tis. Sk.  
  Poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách boli uhradené vo výške            
13 856 tis. Sk.  Celkom sa čerpali bežné transfery na Ministerstve kultúry SR aparát 
v celkovom objeme 14393 tis. Sk. 
                                     
       Prehľad čerpania výdavkov rozpočtových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie 
                                                                                                                                     / v tis. Sk / 
 

Organizácia 
Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%      
čerpania 

4:3 

index 03/02
x100       
4:1 

           a           1           2          3          4          5          6 
SNK Martin 
spolu 

92 647 96 170 101 713   101 803 100,1 109,9 

610     39 005 41 147   42 070      42 070 100,0 107,9 
620 14 700 15 535 15 653  15 653 100,0 106,5 
630 38 811 39 279  43 007  43 351 100,8 111,7 
640      131           209      983       729   74,2 556,5 
UK Bratislava 
spolu  

61 101 61 306 72 180 71 813   99,5 117,5 

610 25 059 26 344 26 955 26 953 100,0 107,6 
620   9 116   9 947   9 983   9 807   98,2 107,6 
630     26 791 24 615 34 738     34 555  99,5 129,0 
640          135      400      504          498  98,8 368,9 
ŚVK Prešov       9 653 10 264 11 784 11 854     100,6 122,8 
610       4 528   4 749   4 874       4 917     100,9 108,6 
620       1 707   1 795   1 822  1 813 99,5 106,2 
630       3 413   3 593   5 033       5 070     100,7 148,5 
640              5      127        55           54 98,2    1080,0 
ŠVK Košice     22 948     26 187     27 702    27 791     100,3 121,1 
610     11 177 11 580     11 863    11 863     100,0 106,1 
620       4 202  4 373   4 480      4 471 99,8 106,4 
630       7 563 10 178 11 274    11 373 100,9 150,4 
640              6        56          85    84 98,8 1400,0 
PÚ SR     92 298 91 392 108 793 108 946     100,1   118,0 
610     45 084 51 146   51 655   51 655     100,0   114,6 
620     16 564 19 309   19 501   18 160 93,1   109,6 
630     29 738 20 813   37 407   38 901     104.0   130,8 
640          912      124        230        230     100,0     25,2 
Bibiana spolu 19 607 29 278   29 834   31 431     105,4   160,3 
610  4 733   4 858     4 969     4 969     100,0       105,0 
620 1 679   1 836    1 878     1 915     102,0       114,1 
630    13 035 21 673     22 256   23 818     107,0  182,7 
640   160      911      731  729 99,7  455,6 
Vl.úlohy MK 
SR spolu 

   20 715 17 355 12 369   11 898 96,2   57,4 
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630    20 555 17 155 12 169   11 703 96,2  56,9 
640    160      200      200  195 97,5 121,9 
Správa MK 
SR spolu 

91 880   115 364 109 171 106 378 97,4      115,8 

610 35 644     35 999   36 779   36 939     100,4 103,6 
620 11 762 13 578   12 989   12 269 94,5 104,3 
630 31 718 45 787      44 850   42 777 95,4 134,9 
640     12 756 20 000  14 553   14 393 98,9 112,8 
MK SR 
programy 
a VPS 

 
- 

 
21 363 

         
  0 

- - - 

630 - 21 363          0 - - - 
MK SR veda 
a výskum 

- 
 

  4 500   4 500  3 869 86,0 - 

630 -   4 500 4 500    3 869 86,0 - 
SPOLU   410 849   473 179 478 046 475 783 99,5 115,8 
610   165 230   175 823    179 165    179 366     100,1 108,6 
620     59 730     66 373   66 306      64 088 96,7 107,3 
630   171 624   208 956 215 234    215 417 100,1 125,5 
640 14 265     22 027   17 341   16 912 97,5 118,6 
 

Upravený rozpočet zahŕňa nealokované a alokované výdavky rozpočtových 
organizácií,  skutočnosť je vyčíslená vrátane mimorozpočtových výdavkov.  Mimorozpočtové 
výdavky boli celkom v sume 5 194 tis. Sk, to znamená, že celkové nedočerpanie   
rozpočtových  prostriedkov bolo v objeme 7, 4 mil. Sk. Na uvedenej úspore sa podieľal hlavne 
aparát a vlastná činnosť  Ministerstva kultúry SR  v sume 5 mil. Sk, z toho nečerpanie vedy 
a výskumu v sume 0,6 mil. Sk. Ďalej je tu zahrnuté viazanie bežných výdavkov  
Pamiatkového úradu SR za nesplnenie príjmov.      
 
1. 3. výdavky rozpočtových organizácií ( podľa rozpočtovej funkčnej klasifikácie )  
 
        a/ Výdavky rozpočtových organizácií 

      
- bežné výdavky rozpočtových organizácií /príloha č. 2b, 2c/ 
 
 Plnenie rozpočtu bežných výdavkov je premietnuté v nasledovnom členení : 
Bežné výdavky bez transferov 
                                                                                                                                   / v tis. Sk/ 
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%   
čerpania   

4:3 

index    
03/02 
x100       
4:1 

             a          1           2             3           4           5          6 
SNK, Martin 
08.2.0.5 
knižnice 

 
90 529 

 
95 961 

 
100 730  

 
100 709 

 
100,0 

 
111,2 

UK, Bratislava 
08.2.0.5 

59 975 60 906 71 676 71 301 99,5 118,9 

ŠVK Prešov       
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01.3.3 iné všeob. 
služby 

9 257 10 137 11 729 11 729 100,0 126,7 

ŚVK Košice 
01.3.3 iné všeob. 
služby 

    
    22 942 

 
26 131 

 
27 617 

 
27 608 

 
100,0 

 
120,3 

PÚ SR  
08.2.0.7 pam.star. 

90 674 91 268 108 563 106 881 98,4 117,9 

Bibiana 
08.2.0.3 kl.zar. 

19 447 28 367 29 103 29 103 100,0 149,7 

MK SR  
vlastná činnosť 
v tom: 

 
20 555 

 

 
  17 155 

 
12 169 

 
    11 703 

 
96,2 

 
56,9 

01.3.2.2 št.infor. 
systém 

      34    200          0         0 - - 

02.1.0.3 hospod. 
mobilizácia 

       0     82         82         0 - - 

08.2.0.9 ost. 
kultúrne služby 

 4 489 7 453    3 167  2 827 89,3 63,0 

08.4.0náb. služby 15 868 8 560       8 560 8 538 99,7 53,8 
09.8.0 vzdeláv.     164    860       360    338 93,9 206,1 
MK SR aparát 
08.6.0.1 

79 124   95 364     94 618    90 824 96,0 114,8 

MKSR programy 
a VPS 
 

-   21 363 - - - - 

MK SR 08.5.0 
veda a výskum 

-     4 500    4 500  3 869 86,0 - 

C e l k o m 392 503  451 152 460 705  453 727 98,5 115,6 
poznámka: skutočnosť je bez 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 tis. Sk / 

 
Ukazovateľ 

Skutočnosť 
2002 

Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%   
čerpania 

4:3 

index 
03/02 
x100       
4:1 

            a          1             2           3          4            5         6 
Bežné 
výdavky 

34 200 0 0 - - 

 
 Výdavky na štátny informačný systém / vlastné úlohy Ministerstva kultúry SR / neboli 
v roku 2003 čerpané. 
 
 
 
 

 44



01.3.3 Iné všeobecné služby 
                                                                                                                     / v tis. Sk / 

 
Ukazovateľ 

Skutočnosť 
2002 

Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%       
čerpania 4:3 

index 03/02
x100       
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
Bežné 
výdavky 

32 199 36 268 39 346 39 337 100,0 122,2 

 
 Prostriedky štátneho rozpočtu rozpočtované v tejto triede boli určené na financovanie 
činnosti dvoch vedeckých knižníc a to Štátnej vedeckej knižnice v Prešove a Štátnej vedeckej 
knižnice v Košiciach.   

Čerpanie upraveného rozpočtu za Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove predstavovalo 
čiastku 11 729 tis. Sk / 100,0  % uprav. rozpočtu /.Z uvedeného čerpania predstavovali 
mzdové výdavky čiastku  4 874 tis. Sk, poistné hradené do fondov a NÚP sumu 1 802 tis. Sk 
a tovary a služby čiastku 5 053 tis. Sk.  Z tovarov a služieb sa vykázalo najväčšie čerpanie 
v rámci energii, vody a komunikácii a to menovite para, plyn v sume 523 tis. Sk a za 
elektrickú energiu v sume 437 tis. Sk: K ďalším väčším výdavkom organizácie patrili výdavky 
na nákup kníh, časopisov a novín v celkovom objeme 1 230 tis. Sk, výdavky za stravovanie 
zamestnancov v sume 298 tis. Sk a údržba skladov a dielní v sume 337 tis. Sk. Za prenájom 
skladov organizácia zaplatila 147 tis. Sk. Ostatné drobné výdavky sa týkali  zabezpečenie 
základnej prevádzky organizácie.    

Upravený rozpočet Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach bol v objeme 27 617 tis. Sk       
tis. Sk a skutočné čerpanie výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2002 bolo  vo výške  27 608    
tis. Sk / 100,0  % pl. uprav. rozpočtu /. Z uvedeného čerpania predstavovali mzdové výdavky 
čiastku  11 863 tis. Sk, poistné hradené do fondov a NÚP sumu 4 471 tis. Sk a tovary a služby 
boli čerpané v sume 11 274 tis. Sk. K najväčším výdavkom patrili v rámci energii, vody          
a komunikácie výdavky na dodávky tepelnej energie v sume 1 368 tis. Sk a výdavky za 
telefóny v sume 316 tis. Sk. Najväčšou položkou v rámci materiálu a služieb predstavovali 
výdavky na nákup kníh, časopisov a novín, ktorý bol v celkovom objeme 2 778 tis. Sk , ďalej 
výdavky na stravovanie zamestnancov v sume 666 tis. Sk a nákup nábytku v sume 590 tis. Sk. 
Na údržbu pamiatkových objektov boli vynaložené finančné prostriedky celkom v sume 2 358 
tis. Sk a na údržbu výpočtovej techniky 298 tis. Sk. 
 V rámci rozpočtu organizácie sa financovali ďalšie drobné bežné prevádzkové potreby 
na zabezpečenie chodu organizácie.  

Celkom boli čerpané výdavky v uvedenej triede v objeme 39 337 tis. Sk, čo 
predstavuje 100,0  % plnenie upraveného rozpočtu na rok 2003.  
 
02 Obrana 
02.1 Vojenská obrana 
02.1.0 Vojenská obrana 
02.1.0.3 Hospodárska mobilizácia  
                                                                                                                                    /v tis. Sk/ 
 
Ukazovateľ 

Skutočnosť 
2002 

Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%     
čerpania 4:3 

index   
03/02 
x100       
4:1 

         a              1          2            3           4           5          6  
Bežné 
výdavky 

0 82 82 0 - - 
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 V roku 2003 sa nečerpali prostriedky štátneho rozpočtu na výdavky súvisiace 
s hospodárskou mobilizáciou. 
 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
08.2 Kultúrne služby 
08.2.0 Kultúrne služby 
08.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 
                 
                                                                                                                           / v tis. Sk / 
 
Ukazovateľ 

Skutočnosť 
2002 

Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%     
čerpania 4:3 

index   
03/02 
x100       
4:1 

         a              1          2            3           4           5          6  
Bežné 
výdavky 

19 447 28 367 29 103 29 103 100,0 149,7 

 
 V rámci tejto triedy realizuje svoju činnosť Bibiana, medzinárodný dom umenia pre 
deti. Finančné prostriedky organizácia čerpala v celkovom objeme 29 103 tis. Sk, z čoho na 
mzdy a náležitosti s tým súvisiace čerpali 4 969 tis. Sk, na úhrady do poistných fondov a NÚP 
čerpali  1 915 tis. Sk a tovary a služby v sume 22 219 tis. Sk. 
 Čerpanie prostriedkov v sume 29 103 tis. Sk predstavuje 100,0  % plnenie upraveného 
rozpočtu na rok 2003.  
 Medzi najväčšie položky patrili v kat. 630 – Tovary a ďalšie služby výdavky              
za cestovné náhrady v sume 820 tis. Sk, v oblasti energii, vody a komunikácie to boli výdavky 
za telefóny v sume 506 tis. Sk, za plyn 461 tis. Sk, za elektrickú energiu 325 tis. Sk             
a za poštové služby 491 tis. Sk. Medzi ďalšie väčšie výdavky patrili výdavky za nákup tlačív 
a tlačiarenské služby v sume 3 620 tis. Sk, nájomné za prenájom kultúrnych zariadení 511 tis. 
Sk a výdavky za propagáciu a reklamu v sume 1 050 tis. Sk. Čo sa týka výstavnej činnosti 
výdavky na remeselnícke služby činili 5 977 tis. Sk, za odmeny podľa predpisov o autorskom 
práve 1 195 tis. Sk a za práce vykonávané mimo pracovného pomeru organizácia vyplatila      
1 750 tis. Sk.  
 Organizácia mala v  rozpočte na rok 2003 účelovo určené prostriedky na realizáciu 
Bienále ilustrácií Bratislava a Bienále animácií Bratislava celkom v sume 9 000 tis. Sk  ktoré 
boli na tento účel vyčerpané.   
 
08.2.0.5 Knižnice 
                                                                                                                                     / v tis. Sk / 
 
Ukazovateľ 

Skutočnosť 
2002 

Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%     
čerpania 4:3 

index   
03/02 
x100       
4:1 

         a              1          2            3           4           5          6  
Bežné 
výdavky 

150 504 156 867 172 406 172 010 99,8 114,3 

 
V tejto triede boli rozpočtované výdavky pre Slovenskú národnú knižnicu, Martin 

a Univerzitnú knižnicu v Bratislave. Schválený rozpočet pre Slovenskú národnú knižnicu, 
Martin bol vo výške 95 961 tis. Sk a rozpočtovými opatreniami bol  upravený na výšku       
100 730 tis. Sk.  
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Čerpanie upraveného rozpočtu za Slovenskú národnú knižnicu, Martin predstavovalo 
čiastku 100 709 tis. Sk / 100,0 % plnenie uprav. rozpočtu /.Z uvedeného čerpania 
predstavovali mzdové výdavky čiastku 42 070 tis. Sk, poistné hradené do fondov a NÚP sumu 
15 653 tis. Sk a tovary a služby čiastku 42 986 tis. Sk. 

Z celkových výdavkov v  kategórii 630 – tovary a ďalšie služby sa na položke 631 – 
cestovné výdavky čerpalo celkom 1 374 tis. Sk a v položke 632 – energie, voda  
a komunikácie organizácie vyčerpala celkom výdavky v sume 12 571 tis. Sk, pričom medzi 
najväčšie výdavky patrili výdavky za tepelnú energiu v sume 4 457 tis. Sk a za elektrickú 
energiu 2 450 tis. Sk.  V rámci položky 633 materiál a služby organizácia vynaložila najviac 
finančných prostriedkov na nákup kníh a časopisov v sume 4 885 tis. Sk, na nákup 
kancelárskych potrieb a materiálu v sume 2 324 tis. Sk, na tlačivá a tlačiarenské služby v sume 
1 321 tis. Sk a na stravovanie zamestnancov v sume 1 225 tis. Sk. v rámci opráv a rutinnej 
údržby sa najviac vynaložilo na opravy administratívnej budovy v sume l  416 tis. Sk a na 
údržbu výpočtovej techniky v sume 1 080 tis. Sk. Na ostatné tovary a ďalšie služby vynaložila 
organizácie finančné prostriedky v objeme 4 432 tis. Sk, medzi najväčšie výdavky tu patrili 
výdavky za tlmočnícku a prekladateľskú činnosť, za školenia, kurzy a semináre, náhrady 
vyplácané fyzickým osobám a odmeny podľa predpisov o autorskom práve.      
  Schválený rozpočet pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave bol vo výške 60 906 tis. Sk  
a rozpočtovými opatreniami bol upravený na výšku 71 676 tis. Sk.  
   Skutočné čerpanie výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2003 predstavovalo sumu        
71 301 tis. Sk. Z uvedeného čerpania predstavovali mzdové výdavky čiastku 26 953 tis. Sk, 
poistné hradené do fondov a NÚP sumu 9 807 tis. Sk a tovary a služby boli čerpané v sume  
34 541 tis. Sk. Menovite sa výdavky čerpali na materiál a dodávky  v sume 17 860 tis. Sk, 
výdavky za energie, vodu a komunikácie boli čerpané v sume 7 226 tis. Sk, výdavky na 
rutinnú a štandardnú údržbu v sume 1 996 tis. Sk a výdavky na ostatné tovary a služby boli 
v sume 5 781 tis. Sk. Cestovné výdavky boli čerpané v sume 729 tis. Sk, dopravné v sume  
331 tis. Sk a nájomné za prenájom bolo čerpané v sume  618 tis. Sk. 

Medzi najväčšie výdavky organizácie patrili v oblasti energií výdavky na dodávky 
plynu v sume 1 870 tis. Sk, elektrickej energie v sume 1 587 tis. Sk a za spojovacie siete     
814 tis. Sk. Najväčšími výdavkami v oblasti materiálu a dodávok patrili výdavky na nákup 
kníh, časopisov a novín v sume 5 482 tis. Sk, nákup nábytku v sume 4 994 tis. Sk,  výdavky          
na ochranu objektov 1 486 tis. Sk, za upratovanie a čistenie v sume 1 396 tis. Sk,  spravovanie 
zamestnancov v sume 1 241 tis. Sk a nákup kancelárskych potrieb a materiálu v sume             
1 119 tis. Sk. V rámci ostatných služieb a tovarov najviac organizácia vynaložila finančných 
prostriedkov za sťahovanie a manipulačné práce v sume 3 383 tis. Sk. 
   Celkom boli čerpané výdavky na uvedenom paragrafe v objeme 171 960 tis. Sk, čo 
predstavuje  99 ,7   % plnenie upraveného rozpočtu na rok 2003.  
 
08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť  
                                                                                                                           / v tis. Sk / 
 
Ukazovateľ 

Skutočnosť 
2002 

Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%     
čerpania 4:3 

index   
03/02 
x100       
4:1 

         a              1          2            3           4           5          6  
Bežné 
výdavky 

90 674 91 268 108 563 106 881 98,4 117,9 

 
 V rámci tejto triedy sa vykazuje čerpanie výdavkov na činnosť Pamiatkového úradu 
SR v Bratislave. Finančné prostriedky organizácia čerpala v celkovom objeme 106 881  tis. 
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Sk, z čoho na mzdy a náležitosti s tým súvisiace čerpali 51 655 tis. Sk, na úhrady                   
do poistných fondov a NÚP čerpali 18 160 tis. Sk a na tovary a ďalšie služby  v sume   37 066 
tis. Sk. 
 Čerpanie prostriedkov v sume 106 881 tis. Sk predstavuje 98,4  % plnenie upraveného 
rozpočtu na rok 2003 . Vzhľadom na neplnenie príjmov organizácia viazala časť rozpočtu. 
V rámci roka 2003 realizovalo Ministerstvo kultúry SR viacero rozpočtových opatrení           
na ťarchu rozpočtu vlastnej činnosti a aparátu Ministerstva kultúry SR na pokrytie výdavkov 
na prevádzku Pamiatkového úradu a zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona NR 
SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane  pamiatkového fondu 
Výdavky v kategórii 630 boli čerpané nasledovne: 
- cestovné náhrady  2 107 tis. Sk 
- energie, voda a komunikácie 10 799 tis. Sk 
- materiál a služby 8 364 tis. Sk 
- dopravné  2 267 tis Sk 
- rutinná a štandardná údržba 6 256 tis. Sk 
- nájomné za prenájom 809 tis. Sk 
- ostatné tovary a služby 6 464 tis. Sk  
 Medzi najväčšie výdavky v oblasti energii, vody a komunikácií patrili výdavky           
za telefón, fax v sume 4 285 tis. Sk, paru a plyn v sume 2 538 tis. Sk a elektrickú energiu        
2 164 tis. Sk. V rámci materiálu a služieb medzi hlavné výdavky patrili výdavky                    
na kancelársky papier a materiál v sume 1 765 tis. Sk, príspevok na stravovanie pre 
zamestnancov v sume 1633 tis. Sk a za nákup reštaurátorského materiálu v sume 1 554 tis. Sk. 
Medzi ďalšie väčšie výdavky patrili výdavky za palivo v sume 1 319 tis. Sk a za práce 
vykonávané mimo pracovného pomeru v sume 3 144 tis. Sk.  

Na údržbu pamiatkových objektov sa vynaložili celkom finančné prostriedky v objeme 
5 623 tis. Sk, z toho v rámci programov 700 tis. Sk.                                                    
 
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby 
                                                                                                                                     / v tis. Sk /  
 
Ukazovateľ 

Skutočnosť 
2002 

Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%     
čerpania 4:3 

index   
03/02 
x100       
4:1 

         a              1          2            3           4           5          6  
Bežné 
výdavky 

4 489 7 453 3 167 2 827 89,3 63,0 

 
 V tejto triede sa rozpočtujú prostriedky na výkon činnosti v oblasti kultúry  
Ministerstva kultúry SR. Schválený rozpočet pre rok 2003 predstavoval čiastku 7 453  tis. Sk, 
rozpočtovými opatreniami sa dosiahol stav k 31.12.2003 2 827 tis. Sk. Skutočné čerpania 
upraveného rozpočtu pre rok 2003 bolo vo výške  2 827  tis. Sk /  89,3  % plnenie upraveného 
rozpočtu na rok 2003/.  

Prostriedky boli čerpané jednotlivými odbornými útvarmi ministerstva, kde medzi 
najväčšie položky patrili hlavne výdavky na tlačivá a tlačiarenské služby v sume 644 tis. Sk, 
za štúdie, expertízy a posudky 588 tis. Sk, za informačné služby 319 tis. Sk,  odmeny za ďalšie 
práce vykonané mimo pracovného pomeru 249 tis. Sk a odmeny podľa predpisov o autorskom 
práve v sume 214 tis. Sk. 

Nízky upravený rozpočet a následné nízke čerpanie v porovnaní so schváleným 
rozpočtom na rok 2003 je z dôvodu, že uvedené rozpočtové prostriedky boli poskytnuté 
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Pamiatkovému úradu SR na riešenie ich finančnej situácie a vykrytie prevádzkových 
výdavkov. 
 
08.4 Náboženské a iné spoločenské služby 
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 
                                                                                                                                    / v tis. Sk / 
 
Ukazovateľ 

Skutočnosť 
2002 

Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%     
čerpania 4:3 

index   
03/02 
x100       
4:1 

         a              1          2            3           4           5          6  
Bežné 
výdavky 

15 868 8 560 8 560 8 538 99,7 53,8 

 
 Výdavky v rámci vlastných úloh Ministerstva kultúry SR realizuje cirkevný odbor.  
Skutočné čerpanie výdavkov celkom za rok 2003 bolo vo výške  8 538 tis. Sk / 99,7  % 
plnenia upraveného rozpočtu /. Na položku zameriavanie bola určená v schválenom rozpočte 
na rok 2003  čiastka 8 500 tis. Sk, skutočné čerpanie bolo vo výške 8 497 tis. Sk / 100,0 % 
plnenia upraveného rozpočtu na rok 2003 /.    
 Ostatné výdavky  boli rozpočtované pre rok 2003 v sume 60 tis. Sk a skutočné čerpanie 
predstavuje hodnotu  41 tis. Sk, čo predstavuje 68,3 % plnenie schváleného rozpočtu na rok 
2003. Prostriedky boli použité na nákup kníh a časopisov v sume 7 tis. Sk,                            
na reprezentačné výdavky 9 tis. Sk, za práce na dohody 21 tis. Sk a za tlmočnícku 
a prekladateľskú činnosť v sume 4 tis. Sk.    
 
08.5.0 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva 
08.5.0 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva 
 
 Schválený rozpočet na rok 2003 na vedu a výskum bol vo výške 4 500 tis. Sk, skutočné 
čerpanie prostriedkov bolo v rámci programov 03R celkom 3 869 tis. Sk. 
03R0401 Výskum dejín slov. výtvarného umenia - gotika  čerpanie 3 499 tis. Sk 
03R0402 Celoslovenské zmapovanie vitráží čerpanie 20 tis. Sk 
03R0403 Zhodnotenie ľudských strát a obetí na Slovensku v rokoch 2. svet. vojny čerpanie 
300 tis. Sk 
03R0404 Dejiny slovenskej astronómie čerpanie 50 tis. Sk 
 
08.6 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované   
08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované 
08.6.0.1 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
                                                                                                                                   /v tis. Sk/ 
 
Ukazovateľ 

Skutočnosť  
2002 

Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%    
čerpania    

4:3 

index 03/02
x100       
4:1 

a           1           2          3           4           5          6 
Bežné 
výdavky 

79 124 95 364 94 618 90 824 96,0 114,8 

Bežné 
transfery 

12 756 20 000 14 553 14 393 98,9 112,8 
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 Schválený rozpočet výdavkov vrátane transferov  na rok 2003 pre aparát Ministerstva 
kultúry SR bol upravený v nadväznosti na rozpočtové opatrenia Ministerstva financií SR 
a Ministerstva kultúry SR na celkový objem 94 618 tis. Sk, čerpanie bolo 90 824 tis. Sk, čo 
predstavuje 96,0 % plnenie upraveného rozpočtu na rok 2003. Aj z rozpočtu aparátu 
Ministerstva kultúry SR boli v priebehu roka 2003 presunuté finančné prostriedky pre 
Pamiatkový úrad SR na financovanie ich potrieb. 

 Mzdy boli čerpané v objeme 36 545 tis. Sk, poistné a príspevok zamestnávateľa do 
poisťovní a NÚP bol čerpaný vo výške 12 120 tis. Sk a tovary a ďalšie služby boli čerpané 
v objeme  42 159 tis. Sk, z toho: 

- cestovné náhrady 5 445 tis. Sk 
- energie, voda a komunikácie 7 015 tis. Sk 
- materiál a dodávky  11 907 tis. Sk 

      -    dopravné  7 238 tis. Sk 
- výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu  2 066 tis. Sk 
- nájomné za prenájom 1 178 tis. Sk 
- ostatné tovary a služby  7 310 tis. Sk   

 
09 Vzdelávanie 
09.8 Vzdelávanie inde neklasifikované 
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované 
 

                                                                                                                          / v tis. Sk / 
 
Ukazovateľ 

Skutočnosť  
2002 

Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%    
čerpania    

4:3 

index 03/02
x100       
4:1 

a           1           2          3           4           5          6 
Bežné 
výdavky 

164 860 360 338 93,9 206,1 

 
Prostriedky rozpočtované v tejto triede boli čerpané vo výške  338  tis. Sk čo znamená 

93,9 % plnenie upraveného rozpočtu na rok 2003. Z rozpočtu sa uhrádzali výdavky                
na školenia, kurzy a semináre. 
 

Mimorozpočtové výdavky   
 
                                                                                                                                    / v tis. Sk / 
 
Organizácia 

Skutočnosť  
2002 

Finančné 
dary a 
granty 

 

Finančné 
prostriedky 

od OÚP  

Finančné 
prostriedky 
z poistných 

plnení 

Celkom 
rok 2003 

/ stl. 2 až 4/  

index 03/02
x100       
5:1 

a           1           2          3           4           5          6 
SNK, 
Martin 

2 044       405 10 0 415 20,3 

UK 
Bratislava 

   991           0 14 0   14    1,4 

ŠVK 
Prešov 

   391          10  54 7   71  18,2 

ŠVK 
Košice 

            0   99  0 0   99 - 

PÚ SR   712      1 835 0 0      1 835 257,7 
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Bratislava 
Bibiana 
Bratislava 

            0 1 599 0 0 1 599 - 

MK SR 
aparát 

            0 1 161 0 0 1 161 - 

C e l k o m 4 138 5 109 78 7 5 194 125,5 
 
 
 Ministerstvo kultúry SR povolili  rozpočtovým organizáciám rezortu kultúry v zmysle 
§ 20 Zákona NR SR o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov prekročiť 
rozpočtový limit bežných výdavkov na rok 2003v celkovej sume 5 194 tis. Sk. 
Všetky tieto finančné prostriedky boli rozpočtovými organizáciami aj skutočne vyčerpané.    

V uvedených výdavkoch je zahrnuté čerpanie bežných výdavkov z titulu prijatých 
finančných grantov a darov, finančných prostriedkov z okresných úradov práce podľa 
osobitného predpisu a prijatých náhrad z poistného plnenia takto: 
 
a/ finančné dary a granty  
 

Prijaté finančné dary a granty boli vyčerpané celkom v sume 5 109 tis. Sk. 
Poskytovatelia grantov a finančných darov a účel použitia je uvedený v časti 1.1. Príjmy 
rozpočtových organizácií. Finančné dary a granty boli čerpané v kat. výdavkov 610, 620 a 630 
– Tovary a ďalšie služby v sume 5 059 tis. Sk a suma 50 tis. Sk bola čerpaná v kat. 640 – 
Bežné transfery a to na udelenie Ceny J. M. Hurbana Slovenskou národnou knižnicou, Martin. 
Poskytovateľom finančného daru bolo Divadlo West – občianske združenie. Mzdy a poistné 
čerpalo len Ministerstvo kultúry SR v rámci poskytnutého finančného grantu na Kultúrny 
kontaktný bod a Media Desk.   

                Kultúrny kontaktný bod                 Media desk                  Spolu     
Kat. 610                                 241                                          153                         394 
Kat. 620                                   91                                            58                         149                                                
Kat. 630                                 263                                          355                         618   
C e l k o m                             595                                          566                      1 161   
 
b/ finančné prostriedky prijaté od okresných úradov práce 
 
 Slovenská národná knižnica, Martin mala povolené prekročiť limit bežných výdavkov 
na rok 2003 o čiastku 10 tis. Sk z titulu prijatia paušálneho príspevku od Okresného úradu 
práce za absolventov škôl, ktorí v Slovenskej národnej knižnici, Martin vykonávajú 
absolventskú prax. Univerzitná knižnica v Bratislave mala tiež na uvedený účel povolené 
prekročenie limitu bežných výdavkov o čiastku 14 tis. Sk. Finančné prostriedky boli 
vyčerpané a kat. výdavkov 630 - Tovary a ďalšie služby.  
 Štátna vedecká knižnica v Prešove mala povolené prekročiť limit bežných výdavkov na 
rok 2003 celkom o čiastku 54 tis. Sk. Uvedené finančné prostriedky organizácia prijala od 
Okresného úradu práce Prešov ako refundáciu miezd a odvodov do poistných fondov za 
zamestnávanie jedného pracovníka na verejnoprospešné práce. Organizácia tieto finančné 
prostriedky vyčerpala a to čiastku 43 tis. Sk v kat. výdavkov 610 – Mzdy, platy, služobné 
príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 11 tis. Sk v kat. výdavkov 620 – Poistné a príspevok 
zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce. 
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c/ finančné prostriedky z poistných plnení  
 

 
Prehľad čerpania mimorozpočtových prostriedkov podľa jednotlivých kategórií výdavkov 
                                                                                                                                     / v tis. Sk /  
 

Organizácia 
Skutočnosť  

2002 

 

Finančné 
prostriedky 

od OÚP  

Finančné 
prostriedky 
z poistných 

plnení 

Celkom 
rok 2003 

/ stl. 2 až 4/  
x100       
5:1 

a           1           2          3           5          6 
610 – mzdy  178  394 0       437      245,5 
620 - poistné 
a odvody do 
fondov 

     
  149 

 
11 

 
0       160 

 
     235,3 

630 - tovary 
a ďalšie služby 

     3 835 24 7    4 547 118,6 

640 - bežné 
transfery 

    50   0 0  50 87,7 

4 138 5 109 78 7    5 194 125,5 
 
 Zálohové platby za dodávky a práce neinvestičného charakteru realizovali rozpočtové 
organizácie hlavne dodávateľom energií vo forme stálych záloh a na predplatné časopisov 
a publikácií.   
 
- kapitálové aktíva rozpočtových organizácií 
 
 Na rok 2003 bol stanovený limit finančných prostriedkov na kapitálové aktíva 
rozpočtovým organizáciám rezortu v sume 176 130 tis. , ktorý bol rozpočtovými opatreniami  
upravený na  157 706 tis. Sk. Skutočné čerpanie  bolo 158 042 tis. Sk. 

Rozpočtové organizácie Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

Štátna vedecká knižnica, Prešov prijala  od poisťovne Kooperatíva 7 tis. Sk ako 
náhradu za poistnú udalosť, za škodu vzniknutú vlámaním  do skladu organizácie. Tieto 
finančné prostriedky v sume 7 tis. Sk boli čerpané v kat. 630- Tovary a ďalšie služby. 

index 03/02Finančné 
dary a 
granty 

          4 
43 

 
   68 

4 516 

     57 

C e l k o m 

                  / v tis. Sk/ 

k 31.12.2003

Čerpanie 
k 31.12.2003 
podľa NBS 

% 
čerpania 

3:2 
A 1 2 3 4 

ŠVK Košice 1 290 1 090 1 287* 118,1

ŠVK Prešov 900 980 978           99,8 

Bibiana 700 900 881 97,9

Univerzitná kniž. BA 158 800 143 845 143 842*  99,9

Slov. nár. knižnica, Martin 3 440 6 256 6 393* 102,2

PÚ Bratislava  3 000 2 933 2 970* 101,3

Aparát MK SR 8 000 1 702 1 691 99,4

Spolu: 176 130 157 706 158 042* 100,2

 
 
 
* v tom mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 397 tis. Sk v nasledovnom členení: 
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   ŠVK Košice      200 tis. Sk 
   Univerzitná knižnica, Bratislava            8 tis. Sk 
   Slov. národná knižnica, Martin    140 tis. Sk 
   Pamiatkový úrad SR      49 tis. Sk 
    V sume 158 042 tis. Sk -  čerpanie k 31.12.2003 podľa NBS je zahrnutá aj suma vo  
výške130 283 tis. Sk, ktorá bola presunutá na účet 921 – prevod kapitálových výdavkov 
a bude použitá v roku 2004.  

 
ŠVK Košice 
Kapitálové výdavky schválené na bežnú investičnú činnosť boli čerpané na rekonštrukciu 

objektu – zriadenie vrátnice, interiérové vybavenie šatne, nákup signálno-bezpečnostnej 
techniky na ochranu knižného fondu, nákup výpočtovej techniky, rekonštrukciu osvetlenia, 
vypracovanie projektovej dokumentácie pre vrátnicu, nákup klimatizačného zariadenia do 
serverovne a rekonštrukcie a modernizácie – odstránenie závad ( protipožiarne dvere, 
samozatvárače v celkovej sume 1 087 tis. Sk. Mimorozpočtové zdroje v sume 200 tis. Sk boli 
čerpané na nákup výpočtovej techniky. 

 
ŠVK Prešov 
Kapitálové výdavky na bežnú investičnú činnosť boli čerpané vo výške 978 tis. Sk a to na 

výkup pozemku, na ktorom je postavená budova knižnično-informačných služieb, avšak nebol 
majetkovo vysporiadaný, nákup výpočtovej techniky - PC a  tlačiarne, nákup reprografickej 
techniky vrátane príslušenstva a nákup elektronického zabezpečovacieho zariadenia na 
ochranu knižničných fondov v študovniach a v čitárni. 

 
Bibiana, Bratislava 
Organizácia čerpala za rok 2003 finančné prostriedky na kapitálové výdavky celkom 

v sume 881 tis. Sk. Z toho sa zakúpili: počítač - server, rozmnožovací stroj, software, zvučka 
BAB a umelecké diela. 

 
Univerzitná knižnica, Bratislava 
Organizácia v rámci nealokovaných kapitálových výdavkov čerpala výdavky na nákup 

licencie, výkup pozemku, nákup výpočtovej techniky celkom v sume 1 504 tis. Sk.  
Mimorozpočtové kapitálové výdavky čerpala v sume 8 tis. Sk na zhotovenie plynovej prípojky 
depozitného skladu organizácie na Továrenskej ul. v Bratislave. V rámci programu 00G 
„Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum – obnova a revitalizácia historických budov 
UKB“ – rekonštrukcia sa v roku 2003 čerpala čiastka 13 947 tis. Sk a so súhlasom 
Ministerstva financií  SR prevod nevyčerpaných prostriedkov na účet dofinancovania 
programov bol v sume 128 383 tis. Sk. Finančné prostriedky boli použité na úhradu 
prípravných, projektových a stavebných prác.    

 
Slovenská národná knižnica, Martin 
V rámci nealokovaných výdavkov organizácia zakúpila výpočtovú techniku / zariadenie na 

pripojenie organizácie na Sanet II, ďalej bol zakúpený tlačiarenský stroj, kopírovací stroj 
osobný automobil. Na zrealizovanie rekonštrukcie a modernizácie stavieb vo výške 
586 tis. Sk sa prostriedky zabezpečili presunom prostriedkov z bežných výdavkov na 
kapitálové. Z nich sa zrealizovala rekonštrukcia podlahy v tlačiarni, jestvujúca podlaha bola 
vymenená za tvrdenú podlahu s vyššou možnosťou záťaže. Okrem toho sa v sídelnej budove 
Slovenskej národnej knižnice, Martin uskutočnila montáž meračov na studenú vodu, teplú 
úžitkovú vodu, výmena rozvádzačov a elektromerov elektrickej energie a montáž žalúzií do 
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študovne. Na nákup zbierkových predmetov boli vyčerpané prostriedky vo výške 500 tis. Sk.  
Celkom sa čerpali nealokované výdavky v sume 4 353 tis. Sk. V rámci alokovaných 
kapitálových výdavkov mala organizácia rozpočtované prostriedky v programe 02C18 – 
Rozvoj kultúry – projekt elektronizácie knižníc vo výške 1 900 tis. Sk na nákup softvéru. 
Prostriedky boli prevedené koncom roka 2003 na účet dofinancovania programov a budú 
čerpané v roku 2004. Mimorozpočtové kapitálové výdavky v sume 140 tis. Sk boli použité na 
nákup pracovných staníc.  

 
Pamiatkový úrad SR, Bratislava 
V roku 2003 organizácia v rámci kapitálových výdavkov zakúpila kopírovacie stroje 

osobné automobily, sitovací stroj, plynový kotol,  rozšírenie počítačovej siete a ďalšie 
doplnenie programu GIS v celkovej sume 1 825 tis. Sk.. Sitovací stroj bol zakúpený pre 
potreby chemicko-technologického oddelenia, ktorý bol z kapitálových výdavkov financovaný 
len čiastočne, dofinancovanie rozdielu bolo z mimorozpočtových prostriedkov.  

Mimorozpočtové prostriedky na kapitálové výdavky organizácia čerpala v sume 49 tis. Sk 
na nákup chemickej techniky, na dofinancovanie zakúpenia sitovacieho stroja.  

Organizácii boli pridelené finančné prostriedky v sume 1 500 tis. Sk v rámci obnovy 
objektov „Cesta na Červený most, Bratislava (objekt M5). Tieto finančné prostriedky boli 
určené na dokončovacie práce na uvedenom objekte. V roku 2003 boli dokončené 
rekonštrukčné práce na uvedenom objekte v celkovej sume 1 06 tis. Sk.  

 
      Ministerstvo kultúry SR, aparát 

 Ministerstvo kultúry SR čerpalo kapitálové výdavky za rok 2003 v celkovej sume 
1 691 tis. Sk na nákup výpočtovej techniky, kancelárskych strojov, realizovalo technické 
zhodnotenie PC a nákup reflexných fólií. 
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b/ bežné transfery príspevkovým organizáciám na činnosť 
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     V roku 2003 bolo prostredníctvom rozpočtu kapitoly kultúry financovaných 29 
príspevkových organizácií.   Hodnotenie bežných transferov príspevkových organizácií podľa 
funkčnej klasifikácie: 
 
01 Všeobecné verejné služby 
01.3 Všeobecné služby 
01.3.3 Iné všeobecné služby 
                     /v tis. Sk/  
 

Organizácia 
Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%       
čerpania 

4:3 

index 
01/00x

100  
4:1 

A 1 2 3 4 5 6 
ŠVK B. Bystrica 22 674 21 200 22 768 22 768 100,0 100,4
Spolu: 22 674 21 200 22 768 22 768 100,0 100,4
       
       
Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica /ďalej ŠVK, B. B./ 
 

V roku 2003 bol ŠVK schválený bežný transfer na činnosť vo výške 21 200 tis. Sk, 
z toho 400 tis. Sk na program  02B0903 – PRENAME-  s účelovým určením na nákup 
literatúry s problematikou NATO. Počas  roka  2003 bol bežný transfer na činnosť upravený  
celkom o 1 568 tis. Sk, z toho na projekty kultúrnych aktivít z finančných  prostriedkov VPS 
265 tis. Sk, 363 tis. na riešenie miezd a odvodov v súlade s nariadením vlády č. 265/2003, 
z podprogramu 02C07   600 tis. na doplnenie knižničného  fondu a 50 tis. z programu 00E Pro 
Slovakia   a 290  tis. na dofinancovanie činnosti organizácie 
 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
08.2 – Kultúrne služby 
08.2.0.1 - Divadlá 
 
                     /v tis. Sk/  
 

Organizácia 
Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%       
čerpania 

4:3 

index 
01/00x

100  
4:1 

A 1 2 3 4 5 6 
SND 313 791 340 000 325 853 325 853 100,0 103,8
NS 35 624 30 000 31 978 31 978 100,0 89,8
ŠO 51 264 53 000 56 062 56 062 100,0 109,4
ŠD 61 969 65 900 70 124 70 124 100,0 113,2
Spolu: 462 648 488 900 484 017 484 017 100,0 104,6
 
     V  rámci  08.2.0.1   boli   v roku  2003 rozpočtované  štyri  divadlá   v celkovom  objeme  
488 900 tis. Sk. V priebehu roka bol bežný transfer na činnosť upravený o finančnú čiastku   
tis. Sk.  - 4 883, v tom  viazanie  pre SND vo výške 25 000 tis. na  obstaranie I. etapy 
mobiliáru pre Novostavbu SND. 
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1. Slovenské národné divadlo, Bratislava (ďalej SND) 
  
 V roku 2003 bol SND schválený bežný  transfer na činnosť vo  výške 340 000 tis. Sk, 
v tom účelovo viazané finančné prostriedky na obstaranie I. etapy mobiliáru pre Novostavbu 
SND vo výške 25 000 tis. Sk. 

V priebehu roka bol transfer na činnosť upravený o  -14 147 tis. Sk, v tom viazanie 
účelovo určených prostriedkov na obstaranie I. etapy mobiliáru  pre Novostavbu  SND vo 
výške 25 000 tis. Sk, prostriedky z VPS vo výške 4 650 tis. Sk, z podprogramu 02C05 – 
Prezentácia kultúry v zahraničí vo výške 60 tis. Sk  a 5143 tis. Sk na riešenie miezd a odvodov 
v súlade s nariadením vlády č. 265/2003,  z prerozdelenia  finančných prostriedkov v rámci 
komisií MK SR dostalo SND 1000 tis. Sk. 
Odpisy za rok 2003 boli finančne kryté v celom rozsahu v sume17 251  tis. Sk        
Organizácia vykázala  zlepšený hospodársky výsledok vo výške  1 357 tis. Sk.        
Náklady na reprezentačné výdavky boli čerpané v sume 102 tis. Sk,  t.j. čerpanie vo výške     
44 % 230 limitu na rok 2003. 
  
2.    Divadlo Nová scéna, Bratislava (ďalej NS) 
 
      V roku 2003   bol NS schválený bežný transfer na činnosť vo výške  30 000 tis. Sk. Počas 
roka bol organizácii upravený bežný transfer o 1 978 tis. Sk, z toho z prostriedkov VPS           
1 500    tis. Sk.  Príspevok vo výške 478  tis. Sk bol určený na riešenie miezd a odvodov 
v súlade s nariadením vlády č. 265/2003. 
       Tvorba odpisov vo  výške 5 308  tis. Sk  nebola finančne krytá v plnej výške, organizácia 
využila možnosť vykrytia straty z minulých rokov z fondu reprodukcie. 
NS  vykázala za rok 2003  hospodársky výsledok  vo výške 15 tis. Sk. 
Čerpanie reprezentačných výdavkov bolo v sume 14 tis. Sk, t.j. 28  % limitu. 
 
3. Štátna opera, Banská Bystrica (ďalej ŠO) 
 
           V roku 2003 bol ŠO schválený bežný transfer na činnosť vo výške 53 000 tis. Sk.  
V priebehu roka bol organizácii upravený bežný transfer o 3 062 tis. Sk, z toho 2 200 tis. Sk 
na projekty na kultúrne aktivity  financované z prostriedkov VPS, 812 tis. Sk na  riešenie 
miezd a odvodov v súlade s nariadením  vlády č. 265/2003 a 50  tis. Sk z programu 00E Pro 
Slovakia. 
           Odpisy za rok 2003 vo výške 5 056 tis. Sk boli finančne vykryté.                               
           Organizácia vykázala za rok 2003   zlepšený hospodársky výsledok z hlavnej činnosti 
vo výške 600 tis. Sk. ŠO vykonávala v roku 2003 podnikateľskú činnosť v oblasti 
poskytovania dopravných služieb, z ktorej vykázala hospodársky výsledok 0 Sk. 
            Limit výdavkov na reprezentačné účely na rok 2003 bol 80 tis. Sk., čerpanie bolo       
vo výške 56 tis. Sk, čo predstavuje 70 % limitu. 
 

4. Štátne divadlo Košice (ďalej ŠD) 
   
     V roku 2003   bol  ŠD schválený bežný transfer na činnosť vo výške  65 900 tis. Sk. Počas 
roka bol organizácii upravený bežný transfer o 4 224 tis. Sk, z toho z prostriedkov VPS    
2 998     tis. Sk.  Príspevok vo výške 1 035  tis. Sk bol určený na riešenie miezd a odvodov 
v súlade s nariadením vlády č. 265/2003 a 191 tis. Sk  z podprogramu 02C05 Prezentácia 
kultúry v zahraničí. 
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     Tvorba odpisov vo  výške 6 203  tis. Sk  bola finančne krytá v plnej výške, organizácia 
využila možnosť vykrytia straty z minulých rokov z fondu reprodukcie. 
ŠD  vykázalo za rok 2003  zlepšený hospodársky výsledok  vo výške 63 tis. Sk. 
Čerpanie reprezentačných výdavkov bolo v sume 42 tis. Sk, t.j. 100  % limitu. 
 
 08. 2.0.2 - Umelecké súbory 
                     /v tis. Sk/  
 

Organizácia 
Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%       
čerpania 

4:3 

index 
01/00x

100  
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
Lúčnica 15 477 15 000 16 221 16 221 100,0 104,8
SF 104 333 96 000 109 212 109 212 100,0 104,7
SĽUK 22 311 25 000 27 355 27 355 100,0 122,6
MUS 7 389 5 050 6 325 6 325 100,0 85,6
ŠKO Žilina 11 406 12 800 14 270 14 270 100,0 125,1
ŠF Košice 23 906 30 550 32 349 32 349 100,0 135,3
Spolu: 184 822 184 400 205 732 205 732 100,0 111,3
 
 V rámci 08. 2.0.2 v roku 2003 bolo rozpočtovaných päť organizácií. Bežné transfery 
boli pôvodne rozpísané v celkovom  finančnom objeme 184 400 tis Sk a v rámci roku bola 
vykonaná úprava o 21 332 tis. Sk.  
 
1. Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava (ďalej Lúčnica) 
   
       V roku 2003 bol Lúčnici schválený bežný transfer na činnosť vo výške   15 000 tis.  Sk.   
V priebehu roka bol transfer na činnosť upravený o 1 221 tis., z čoho 1 010 tis. Sk boli  
projekty na kultúrne aktivity financované z VPS  71 tis. Sk  na riešenie miezd a odvodov 
v súlade s nariadením vlády č. 265/2003 a 140 tis. Sk na dofinancovanie Reprezentačného 
programu súboru pri príležitosti  55. výročia jeho vzniku. 

Odpisy za rok 2003 sú finančne  kryté v plnej výške. 
Lúčnica vykázala za rok 2003 zlepšený hospodársky výsledok vo výške 7 tis. Sk. 

           Rozpočtované náklady na reprezentačné výdavky boli  10  tis. Sk, skutočné  boli 10 tis. 
Sk, čo je 100  %  zo stanoveného limitu. 
 
2. Slovenská filharmónia, Bratislava (ďalej SF) 
  

V roku 2003 bol SF schválený bežný transfer na činnosť  vo  výške 96 000  tis. Sk.  
Počas roku bol transfer na činnosť upravený o 13 212 tis. Sk, z toho  na náklady spojené 
s Jarným zasadnutím NATO v budove Reduty o 7 100 tis. Sk,  z finančných prostriedkov VPS 
na kultúrne aktivity v sume 4 364 tis. Sk a na riešenie miezd a odvodov  o 1748 tis. Sk. 

Odpisy vo  výške 6661 tis. Sk sú finančne kryté v plnej výške. 
            SF vykázala za rok 2003  hospodársky výsledok - stratu vo výške  817 tis. Sk. 

Náklady na reprezentačné výdavky boli čerpané z bežného transferu v sume                 
94 tis. Sk, čo predstavuje 100 % limitu. 
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3.  SĽUK, Bratislava (ďalej SĽUK) 
 

V roku 2003  bol SĽUK-u schválený bežný transfer na činnosť vo výške 25 000 tis. Sk. 
V priebehu roka  bol bežný transfer na činnosť upravený o 2 355  tis. Sk, z toho  na kultúrne 
aktivity financované  z VPS dostala organizácia 1 656 tis. Sk, na riešenie miezd a odvodov 
v súlade s nariadením vlády č. 265/2003   419 tis. Sk a na dofinancovanie činnosti 280 tis. Sk 

Odpisy  rok 2003 vo výške 1094 tis. Sk sú finančne kryté. 
Organizácia za rok 2003 vykázal záporný hospodársky výsledok vo výške                

189  tis. Sk. 
Náklady na reprezentačné výdavky boli čerpané vo výške limitu, t.j. 12  tis. Sk. 

 
4.  Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia, Bratislava (ďalej MUS MS) 
 

V roku 2003 mal MUS MS  schválený bežný transfer vo výške  5 050 tis. Sk, ktorý bol 
v priebehu roka upravený o 1 275 tis. Sk, z toho 75 tis. Sk na riešenie miezd  a odvodov 
v súlade s nariadením vlády č. 265/2003 a 1 200 tis. Sk na zájazd súboru do USA. 

Odpisy vo výške 266  tis. Sk za rok 2003 neboli finančne kryté v plnej výške. 
Organizácia vykázala za rok 2003 zlepšený hospodársky výsledok vo výške                 

1 041   tis. Sk. 
Náklady na reprezentačné výdavky financované z transferu zo štátneho rozpočtu          

a čerpanie bolo vykázané vo výške limitu, t.j. 10  tis. Sk. 
 

5: Štátny komorný orchester Žilina (ďalej ŠKO) 
 
     Na rok 2003 mal ŠKO schválený bežný transfer celkom vo výške  12 800   tis. Sk, ktorý 
bol v priebehu roka upravený celkom o 1 470 tis. Sk, z toho na projekty na kultúrne aktivity  
vo výške 1 250 tis. Sk a na riešenie miezd a odvodov vo výške 220 tis. Sk. 
         Odpisy organizácie  vo výške 462 tis. Sk boli   finančne kryté iba čiastočne. Organizácia 
využila zákonnú možnosť úhrady straty z minulých rokov z fondu reprodukcie. 
         ŠKO vykázal za rok 2003  zlepšený hospodársky výsledok  vo výške 402 tis. Sk. 
         Limit na reprezentačné výdavky organizácie bol vo výške 5 tis. Sk, skutočné čerpanie    
5 tis. Sk. 
 
6. Štátna filharmónia Košice (ďalej ŠF) 
 

Na rok 2003 mala schválený bežný transfer vo výške  30 550 tis. Sk, z toho 5 550 tis. Sk 
s účelovým určením  na podprogram 02C19 Oprava kultúrnych pamiatok. Do konca roka  bol 
tento upravený o 1 799 tis. Sk, z toho na projekty na kultúrne aktivity  vo výške 1 329 tis. Sk  
a  na riešenie miezd a odvodov v súlade s nariadením vlády č. 265/2003 vo výške 470 tis. Sk. 

  Odpisy organizácie  vo výške 916 tis. Sk boli   finančne kryté iba čiastočne. 
       ŠF vykázala za rok 2003  zlepšený hospodársky výsledok  vo výške  2678 tis. Sk. 
       Organizácia nemala zo štátneho rozpočtu žiadny limit na reprezentačné výdavky.  
ŠF vykonávala v roku 2003 podnikateľskú činnosť v oblasti poskytovania reklamných služieb, 
z ktorej dosiahla kladný hospodársky výsledok vo výške 60 tis. Sk. 
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08.2.0.3 – Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 
 
                    /v tis. Sk/  
 

Organizácia 
Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%       
čerpania 

4:3 

index 
01/00x

100  
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
SÚH 11 756 10 950 11 714 11 714 100,0 99,6
Spolu: 11 756 10 950 11 714 11 714 100,0 99,6
 
Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo (ďalej SÚH) 
    

V roku  2003  bol  SÚH schválený bežný transfer na činnosť vo výške 10 950  tis. Sk, 
ktorý bol v priebehu roka upravený  o 764 tis. Sk,  z toho na  projekty na kultúrne aktivity 
z VPS vo výške 475 tis. Sk, na riešenie miezd a odvodov v súlade s nariadením vlády             
č. 265/2003 a 150 tis. Sk na dofinancovanie činnosti organizácie. 

Odpisy za rok 2003 sú finančne kryté v plnej výške, t.j.  vo výške 759 tis. Sk. 
SÚH  za rok 2003 vykázala zlepšený  hospodársky výsledok 28 tis. Sk 
Náklady na reprezentačné výdavky boli čerpané na 100 %, čo predstavuje 16 tis. Sk. 

 
08.2.0.4 - Odborno-metodické zariadenia 
                     /v tis. Sk/ 
 

Organizácia 
Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%       
čerpania 

4:3 

index 
01/00x

100  
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
ÚVŠC 3 221 3 000 3 267 3 267 100,0 101,4
HC 31 621 30 000 38 488 38 488 100,0 121,7
SCD 8 295 8 000 8 357 8 357 100,0 100,7
SFÚ 19 463 13 000 35 686 35 686 100,0 183,4
DÚ 17 248 16 300 18 890 18 890 100,0 109,5
NOC 41 193 38 600 40 106 40 106 100,0 97,4
LIC 20 285 16 500 19 936 19 936 100,0 98,3
Spolu: 141 326 125 400 164 730 164 730 100,0 116,6
 

V rámci 08.2.0.4 v roku 2003 bolo rozpočtovaných celkom sedem organizácií. Bežné 
transfery boli pôvodne rozpísané vo  finančnom objeme 125 400 tis. Sk a v priebehu roka 
2003 boli upravené o finančnú čiastku 39 330  tis. Sk. 
 
1. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví (ďalej ÚVŠC) 
 
 ÚVŠC  mal schválený  bežný transfer na činnosť vo výške 3 000 tis. Sk. V priebehu 
roka bol transfer  upravený o 267 tis. Sk z toho 240  tis. Sk na účelovo  určené  projekty 
financované z prostriedkov VPS a 27 tis. Sk na riešenie miezd a odvodov v súlade 
s nariadením vlády č. 265/20003. 

Tvorba odpisov bola krytá  v plnej výške. 
ÚVŠC za rok 2003 vykázal zlepšený  hospodársky výsledok v objeme 157  tis. Sk. 

            Náklady na reprezentačné výdavky boli čerpané do výšky limitu, t.j. 7  tis. Sk.  
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2. Hudobné centrum (ďalej HC) 
 

V roku 2003 bol HC schválený bežný transfer na činnosť vo výške 30 000 tis. Sk. 
Počas roku 2003 bol bežný transfer na činnosť upravený o 8 488  Sk,  z toho na kultúrne 
aktivity financované z VPS  5 401 tis. Sk, z podprogramu 02C05 Prezentácia kultúry 
v zahraničí 2 203 tis. Sk, 184 tis. Sk na riešenie miezd a odvodov v súlade s nariadením vlády 
č. 265/2003 a 700 tis. Sk na dofinancovanie činnosti organizácie. 

Odpisy vytvorené za rok 2003 vo výške 1 412  tis. Sk boli finančne kryté. 
Zlepšený  hospodársky výsledok organizácia dosiahla vo výške 261  tis. Sk.  
Náklady na reprezentačné výdavky boli čerpané v objeme  226 tis. Sk, t.j. vo výške 

89,0 % z ročného limitu. 
  

3. Slovenské centrum dizajnu (ďalej SCD) 
 

V roku 2003 bol  SCD schválený bežný transfer na činnosť vo výške  8 000 tis. Sk, 
ktorý bol v priebehu  roka  upravený o 357 tis. Sk, z toho 300 tis. Sk na projekty na kultúrne 
aktivity z VPS a 57 tis. Sk na riešenie miezd a odvodov.       

Tvorba odpisov vo výške 314  tis. Sk  bola finančne krytá. 
V roku 2003 dosiahlo SCD zlepšený hospodársky výsledok  167 tis. Sk. 
Limit  nákladov na reprezentačné výdavky v schválenej výške  7 tis. Sk bol čerpaný   

do výšky  7 tis. Sk, čo predstavuje 100  % limitu. 
 
4.  Slovenský filmový ústav  (ďalej SFÚ) 
   

V  roku  2003  bol  SFÚ  schválený  bežný  transfer  na činnosť vo výške                    
13 000  tis. Sk. Počas roku 2003 bol bežný transfer na činnosť upravený o 22 686 tis. Sk. 
Podstatnú časť tohto  objemu tvorí 18 354 tis. Sk z rezervy vlády s účelovým určením na 
záchranu a obnovu archívneho fondu SFÚ. Na kultúrne aktivity financované z prostriedkov 
VPS mala organizácia upravený transfer  o 3 724 tis. Sk, z podprogramu 02C05 Prezentácia 
kultúry v zahraničí o 329 tis. Sk, na riešenie miezd a odvodov o 139 tis. Sk a z podprogramu 
00E ProSlovakia  140 tis. Sk.   

Tvorba odpisov vo výške 1 922 tis. Sk bola finančne krytá. 
Organizácia vykázala   hospodársky výsledok vo výške  17 976 tis. Sk.  
Náklady na reprezentačné výdavky boli čerpané v sume 18 tis. Sk, čo predstavuje    

100 % limitu. 
 
5.  Divadelný ústav  (ďalej DÚ) 
 

V  roku 2003  bol DÚ schválený bežný transfer na činnosť vo výške 16 300 tis. Sk. 
V priebehu  roka bol bežný transfer  na činnosť upravený o 2 590 tis. Sk. Príspevok 
financovaný z VPS vo výške 2 400 tis. Sk bol určený na kultúrne aktivity.  Na riešenie miezd 
a odvodov bol pol poskytnutý príspevok vo výške 151 tis. Sk, z podprogramu 02C05 
Prezentácia kultúry v zahraničí dostala organizácia čiastku 39 tis. Sk. 
            Tvorba odpisov vo výške  527  tis. Sk bola plne finančne krytá.  

       DÚ v roku 2003 vykázal  zlepšený hospodársky výsledok  vo výške 173 tis. Sk.  
       Náklady na reprezentačné boli čerpané vo výške 40  tis. Sk, t.j. 100  % limitu. 
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6. Národné osvetové centrum (ďalej NOC) 
 

V roku 2003 bol schválený bežný transfer na činnosť NOC vo výške 38 600 tis. Sk, 
z toho 1 100 tis. Sk z podprogramu PRENAME s účelovým určením na realizáciu výskumov 
súvisiacich s problematikou NATO. Počas  roku  bol bežný transfer na činnosť upravený 
o 1 506 tis. Sk, z toho  na projekty na kultúrne aktivity z VPS 700 tis. Sk,  z podprogramu 
02C05 Prezentácia kultúry v zahraničí čiastku 400 tis. Sk a na riešenie miezd a odvodov  
v súlade s nariadením vlády č. 265/2003 čiastku 406 tis. Sk. 

Tvorba  odpisov  vo výške 2 898 tis. Sk nebola  v plnej výške krytá. Organizácia 
využila zákonnú možnosť vykrytia straty z minulých rokov z fondu reprodukcie. Napriek 
tomu časť tejto straty  vo výške 811 tis. Sk pretrváva. 

Hospodársky výsledok z bežného obdobia  za rok 2003 bol zisk vo výške 1 231 tis. Sk. 
Limit na  reprezentačné výdavky vo výške bol 100 tis. Sk,  čerpanie  bolo na 59 % . 

 
6.  Literárne informačné centrum (ďalej LIC) 
   

V roku 2003 bol  LIC schválený bežný transfer na  činnosť vo výške 16 500 tis. Sk. 
V priebehu roka 2003 bol bežný transfer na činnosť upravený o 3 436 tis. Sk. Finančný  
príspevok z VPS bol vo výške 2 650  tis. Sk,  z podprogramu 02C05 Prezentácia kultúry 
v zahraničí dostala organizácia čiastku 642 tis. Sk a na riešenie miezd a odvodov 144 tis. Sk. 

Tvorba odpisov vo výške  478  tis. Sk  bola finančne vykrytá. 
Za rok 2003 vykázalo LIC    zlepšený  hospodársky výsledok     370   tis. Sk. 
Limit nákladov na reprezentačné výdavky  vo výške  110  tis. Sk bol čerpaný v objeme   

98 tis. Sk, čo predstavuje 89   %. 
 
08.2.0.5 Knižnice 
 
                     /v tis. Sk/  
 

Organizácia 
Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%       
čerpania 

4:3 

index 
01/00x

100  
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
SKN 15 483 14 300 15 267 15 267 100,0 98,6
Spolu: 15 483 14 300 15 267 15 267 100,0 98,6
 
 
Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča (SKN)       
 

V roku 2003 bol  SKN schválený bežný transfer na  činnosť vo výške 14 300 tis. Sk. 
Počas roku 2003 bol bežný transfer na činnosť upravený o 967   tis. Sk. Finančný  príspevok 
z VPS vo výške  444   tis. Sk bol určený na výrobu časopisov vo zvukovom vyhotovení   
a v Braillovom písme. 

Odpisy za rok 2003 vo výške 4192 boli finančne kryté len čiastočne. Organizácia 
využila zákonnú možnosť vykrytia straty z minulých rokov z fondu reprodukcie.  

Organizácia vykázala za rok 2003 hospodársky výsledok – stratu  vo výške 2 038  tis. 
Sk. 

Limit nákladov na reprezentačné výdavky vo výške 14 tis. Sk bol čerpaný na  100 % 
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08.2.0.6 - Múzeá a galérie 
 
                    /v tis. Sk/  
 

Organizácia 
Skutočnosť 

2003 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2002 

%       
čerpania 

4:3 

index 
01/00x

100  
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
SNM 146 260 97 425 104 483 104 483 100,0 71,4
STM 17 259 18 850 19 699 19 699 100,0 114,1
M SNP 13 466 14 300 14 687 14 687 100,0 109,1
SNG 63 522 51 700 61 704 61 704 100,0 97,1
ŠG 4 883 6 100 6 688 6 688 100,0 136,9
VSG 8 208 11 100 12 985 12 985 100,0 117,0
Spolu: 253 598 199 475 220 246 220 246 100,0 86,8
                         
 

V  rámci  08.2.0.6 bolo  v roku 2003 rozpočtovaných  šesť organizácie. Bežné transfery  
boli pôvodne rozpísané v celkovom finančnom objeme 199 475   tis. Sk a upravené v priebehu 
roka 2003 o finančnú čiastku 20 771 tis. Sk určenú  najmä na aktivity realizované v zahraničí  
a na konkrétne projekty financované z VPS. 
   
1. Slovenské národné múzeum, Bratislava (ďalej SNM) 
  

SNM bol v roku 2003 schválený  bežný  transfer na činnosť vo výške 97 425   tis. Sk, 
v  tom 325 tis. Sk na podprogram 02C12 Biodiverzita,  8 000 tis. na podprogram 02C19 
Obnova kultúrnych pamiatok.  V priebehu roka 2003 sa bežný transfer  na  činnosť upravil     
o sumu 7 058  tis. Sk. Z toho na    projekty  na kultúrne aktivity  vo výške 4 805 tis. Sk,         
na riešenie miezd a odvodov v súlade s nariadením vlády č. 265/2003 1 892 tis. Sk, 
z podprogramu 00E ProSlovakia 402 tis. Sk a 41 tis. Sk bolo na žiadosť organizácie presunuté 
na  SNM – národnostné menšiny. 

Odpisy vo výške 12 464 tis. Sk boli finančne kryté . 
SNM vykázalo za rok 2003  hospodársky výsledok – stratu vo výške 17 372  tis. Sk.  
Organizácia vykonávala v roku 2003 podnikateľskú činnosť v oblasti prevádzkovania 

parkoviska, z ktorej vykázala hospodársky výsledok zisk 564 tis. Sk. Túto činnosť vykonávali 
Múzeum Červený Kameň a Múzeum Bojnice. 

     Limit nákladov na reprezentačné výdavky vo výške 170 tis. Sk bol čerpaný na 100 %. 
 
2. Slovenské technické múzeum, Košice ( ďalej STM) 
     

STM bol v roku 2003 schválený  bežný  transfer na činnosť vo výške 18 850  tis. Sk, 
v tom  2 650 Sk boli účelovo určené finančné prostriedky z podprogramu 02C19 Obnova 
kultúrnych pamiatok. Počas roku 2003 sa bežný transfer na činnosťupravil o sumu 849 tis. Sk, 
z toho z podprogramu 02C05 Prezentácia kultúry v zahraničí o 15 tis. Sk,  o 234 tis. Sk         
na riešenie miezd a odvodov  a o 600 tis. Sk na dofinancovanie činnosti organizácie.  

Odpisy za rok 2003 vo výške 2 299 tis. Sk boli  finančne kryté len čiastočne. 
Organizácia využila zákonnú možnosť a vykryla stratu z minulých rokov z fondu reprodukcie. 

Hospodársky výsledok  organizácie  za bežné obdobie je zisk vo výške 15 tis. Sk. 
Limit na reprezentačné výdavky  bol dodržaný, čerpanie bolo vo výške 23 tis. Sk. 
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5. Múzeum SNP Banská Bystrica  (ďalej MSNP) 
 

M SNP  bol  v  roku  2003  schválený   bežný   transfer  na  činnosť  vo výške             
14 300  tis Sk. V priebehu roka 2003 sa bežný transfer  na  činnosť upravil o sumu 387 tis. Sk,  
z toho na projekty na kultúrne aktivity z VPS o 100 tis. Sk, na riešenie miezd a odvodov        
vo výške 187 tis. Sk a na dofinancovanie činnosti o 100 tis. Sk.  

Tvorba odpisov bola  vo výške 2 169 tis., finančne boli kryté iba čiastočne.   
M SNP vykázalo za rok 2003  záporný hospodársky výsledok vo výške 449  tis. Sk. 
Limit nákladov na reprezentačné výdavky  bol  40  tis.Sk , čerpanie na 100  % limitu. 

 
4. Slovenská národná galéria, Bratislava (ďalej SNG) 
 
 V roku 2003 bol SNG schválený bežný transfer na činnosť vo výške 51 700 tis. Sk. 
V priebehu roka 2003 sa bežný transfer na činnosť upravil  o finančnú čiastku 10 004   tis. Sk. 
Z prostriedkov VPS sa upravil transfer o 7 600  tis. Sk na  kultúrne aktivity o 1 465 tis. Sk 
z podprogramu 02C05 Prezentácia kultúry v zahraničí,  o 869 tis. Sk na  riešenie miezd 
a odvodov v súlade s nariadením vlády č. 265/2003 a z podprogramu Pro Slovakia o 70tis. Sk. 

Tvorba odpisov za rok 2003 bola  vo výške 7 984  tis . Sk finančne krytá v celej výške. 
SNG vykázala za rok 2003  hospodársky výsledok -  stratu vo výške 4 023 tis. Sk.  
Náklady na reprezentačné výdavky boli čerpané vo výške 96  tis. Sk,  čo predstavuje     

96 % stanoveného limitu, ktorý bol 100  tis. Sk.  
 

6. Štátna galéria Banská Bystrica (ďalej ŠG) 
 
 V roku 2003 bol ŠG schválený bežný transfer na činnosť vo výške 6 100 tis. Sk, v tom 
1 300 tis. Sk s účelovým určením z podprogramu 02C19 Obnova kultúrnych pamiatok. 
V priebehu roka 2003 bol bežný transfer na činnosť upravený   o finančnú čiastku 588   tis. Sk, 
z toho na projekty na kultúrne aktivity  financované z VPS vo výške 270 tis. Sk,                     
na riešenie miezd a odvodov vo výške 78 tis. Sk a na dofinancovanie činnosti organizácie     
vo výške 240 tis. Sk. 

Tvorba odpisov za rok 2003 bola  vo výške 99  tis . Sk finančne krytá v celej výške. 
ŠG vykázala za rok 2003 zlepšený hospodársky výsledok  vo výške 19 tis. Sk.  
Náklady na reprezentačné výdavky boli čerpané vo výške 6 tis. Sk,  čo predstavuje    

100 % stanoveného limitu, ktorý bol 100  tis. Sk.  
 

7. Východoslovenská galéria Košice (ďalej VSG) 
 

VSG bol v roku 2003 schválený  bežný  transfer na činnosť vo výške 11 100  tis. Sk, 
v tom  4 000 Sk boli účelovo určené finančné prostriedky z podprogramu 02C19 Obnova 
kultúrnych pamiatok. Počas roku 2003 sa bežný transfer na činnosť upravil o sumu 1 885 tis. 
Sk, z toho na projekty financované z VPS o 1 500 tis. Sk,  na riešenie miezd a odvodov  
v súlade s nariadením vlády č. 265/2003 o 129 tis. Sk a z podprogramu 02C05 Prezentácia 
kultúry v zahraničí o čiastku 256 tis. Sk   

Odpisy za rok 2003 vo výške 116 tis. Sk boli  finančne kryté len čiastočne. Organizácia 
využila zákonnú možnosť a vykryla časť straty z minulých rokov z fondu reprodukcie. Časť 
tejto strany vo výške 185 pretrváva naďalej. 

Hospodársky výsledok  organizácie  za bežné obdobie je zisk vo výške 106 tis. Sk. 
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08.2.0.8 Národnostná kultúra ( SNM - MM) 
 
                     /v tis. Sk/  
 
Organizácia 

Skutočnosť 
2002 

Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%       
čerpania 

4:3 

index 
01/00x

100  
4:1 

A 1 2 3 4 5 6 
SNM – MM 20 976 16 000 19 892 19 892 100,0 94,8
Spolu: 20 976 16 000 19 892 19 892 100,0 94,8
 

V tejto triede bol rozpísaný bežný transfer  pre múzeá menšín, ktoré sú organizačne 
začlenené do SNM Bratislava, vo výške 16 000 tis. Sk. V priebehu roka 2003 bol bežný 
transfer  upravený o 3 892 tis. Sk. Úprava transferu  pozostávala z prostriedkov na 
financovanie kultúrnych aktivít  vo výške 150 tis. Sk,  na  riešenie miezd a odvodov vo výške 
234 tis. Sk, z podprogramu 02C05 Prezentácia kultúry v zahraničí dostala organizácia čiastku 
400 tis. Sk, z podprogramu 00E Pro Slovakia 30 tis. Sk, 2 500 tis. Sk pre Múzeum Maďarov 
na Slovensku a 500 tis. Sk pre Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry. Na dofinancovanie 
činnosti organizácie 1 500 tis. Sk bol zvýšený transfer o 1 500 tis. Sk a na žiadosť organizácie 
bolo zo SNM presunutých 41 tis. Sk  na dofinancovanie miezd. Čiastka 1 463 tis. Sk 
predstavovala viazanie organizácii zo strany MK SR.   

Tvorba odpisov na rok 2003  vo výške 1 156   tis. Sk bola krytá v plnej výške. 
SNM- MM vykázalo za rok 2003  hospodársky výsledok – stratu vo výške 1 990  tis. 

Sk. 
Limit  na  reprezentačné  vo  výške  38 tis.  Sk,  bol  čerpaný v skutočnosti vo výške  

37 tis. Sk, čo 97  % z celkového objemu. 
 

08.2.0.9 – Ostatné kultúrne služby 
 
                     /v tis. Sk/  
 

Organizácia 
Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%       
čerpania 

4:3 

index 
01/00x

100  
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
ÚĽUV 18 982 19 500 19 875 19 875 100,0 104,7
DZS 5 649 6 182 6 336 6 336 100,0 112,2
SKZ 28 157 27 300 28 749 28 749 100,0 102,1
Spolu: 52 788 52 982 54 960 54 960 100,0 104,1
                   
 V rámci  08.2.0.9  v roku 2003  boli  rozpočtované tri organizácie. Bežné transfery boli 
pôvodne   rozpísané  v celkovom   finančnom  objeme 52 982    tis. Sk   a   v rámci  roku  2003 
boli upravené o 1 978  tis. Sk 
 
1. Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava (ďalej ÚĽUV) 
   
 V roku 2003 bol pre ÚĽUV schválený bežný transfer na činnosť vo výške                     
19 500 tis. Sk. V priebehu roka bol upravený o 375 tis. Sk  na riešenie miezd a odvodov 
v súlade s nariadením vlády č. 265/2003. 

Odpisy  vo  výške 3 418   tis. Sk organizácia za rok 2003  finančne vykryla.  
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ÚĽUV za rok 2003 vykázal zlepšený hospodársky výsledok vo výške 155  tis. Sk. 
Náklady na reprezentačné výdavky v roku 2003 čerpala organizácia  na  80 % limitu, 

ktorý bol na rok 2003 vo výške 50 tis. Sk. 
 
2.  Dom zahraničných Slovákov, Bratislava (ďalej DZS) 
   

V roku 2003 bol  DZS schválený bežný transfer na činnosť vo výške  6 182 tis. Sk. 
Úprava záväzných ukazovateľov  bola vo výške 154 tis. Sk , z toho  o 54 tis. Sk bola   určená  
na  riešenie miezd a odvodov v súlade s nariadením vlády č. 265/2003 a 100 tis. Sk  
na projekty na kultúrne aktivity. 

Tvorba odpisov v sume 125 tis. Sk bola finančne krytá v plnej výške.  
DZS za rok 2003 vykázal    zlepšený hospodársky výsledok vo výške 373  tis. Sk. 
Náklady na reprezentačné výdavky boli čerpané vo výške 51 tis. Sk, čo je 85  % limitu 

na rok 2003, ktorý bol 60 tis. Sk. 
 

3.  Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislava (ďalej SKZ) 
 
 V roku 2003  boli SKZ z bežných transferov pridelené  finančné prostriedky 
v celkovom objeme  27 300 tis. Sk.  V rámci roku 2003  bol  bežný transfer upravený o 449 
tis. Sk s určením na riešenie miezd a odvodov a o 1 000 tis. Sk na dofinancovanie činnosti 
organizácie. 
            Odpisy za rok 2003 vo výške 5 213   tis. Sk boli finančne kryté. 
            Za rok 2003 vykázala SKZ   záporný hospodársky výsledok vo výške 1 355  tis. Sk. 

Náklady na reprezentačné výdavky boli čerpané vo výške 7 tis. Sk, čo je 100 % 
z rozpísaného limitu. 
  
 - kapitálové transfery príspevkovým organizáciám 
 
           / v tis. Sk/ 

 
Príspevkové organizácie 

Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

k 31.12.2003

Čerpanie 
k 31.12.2003 
podľa NBS 

% 
čerpania 

3:2 
a 1 2 3 4 

ŠVK Banská Bystrica 10 000 10 260 10 259 99,9

Slovenské národné divadlo 5 500 5 500 5 500 100,0

ŠO B. Bystrica 9 041 7 041 6 597 93,7

Štátne divadlo Košice 4 607 4 607 4 607 100,0

Slovenská filharmónia 27 000 35 550 35 550 100,0

Slov. film. ústav Ba 6 500 9 424 9 424 100,0

SNM Bratislava   44 787 55 587 55 555 99,9

M SNP B. Bystrica 0 1 650 1 615 97,9

STM Košice 0 9 600 9 600 100,0

SNG Bratislava 8 000 1 000 1 000 100,0

Š G B. Bystrica 0 650 650 100,0

V G Košice 0 2 400 2 400 100,0

SKZ MK SR Bratislava                  488 630 488 630 488 630 100,0

Spolu: 604 065 631 899 631 387 99,9
 

Na rok 2003 bol stanovený limit finančných prostriedkov na kapitálové transfery  vo výške 
604 065 tis. Sk, ktorý bol v priebehu roka rozpočtovými opatreniami upravený                       
na 
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631 387 tis. Sk. Skutočné čerpanie kapitálových transferov bolo podľa výpisu z NBS vo výške 
631 387 tis. Sk.  

Transfery boli príspevkovým organizáciám rozpísané hlavne na  pokračovanie prác         
na rozostavaných stavbách a na nákup strojov a zariadení.  

Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica 
Prostriedky z transferu boli vynaložené na akciu ŠVK - rekonštrukcia  strechy, krovu 

a podkrovia a v menšej miere na nákup zbierkových predmetov. 
Slovenské národné divadlo 
Limit bol určený a použitý na prístavbu skladu dekorácií  v UDD SND.  V roku 2003 boli 

preinvestované tiež prostriedky, ktoré boli na základe súhlasu Ministerstva financií SR 
prevedené z roku 2002.  Na túto investičnú akciu bolo v priebehu roka 2003 vyčerpané 
10 184 tis. Sk. 

Štátna opera  Banská Bystrica 
Upravený limit kapitálových transferov bol v roku 2004 použitý na výkup pozemku a časť 

projektových prác. Prostriedky vo výške 3 907 tis. Sk boli so súhlasom Ministerstva financií 
SR odčerpané z účtu organizácie v NBS a prevedené na použitie v roku 2004.  

Štátne divadlo Košice 
Prostriedky z transferu boli použité na rekonštrukciu budovy divadla.  
Slovenská filharmónia 
Mimoriadne prostriedky z rezervy vlády boli učené a použité na rekonštrukciu Reduty 

v súvislosti s konaním jarného zasadnutia PZ NATO, ktoré sa uskutoční v máji 2004. 
Nedočerpané prostriedky vo výške 3 244 tis. Sk budú po súhlase MF SR použité na ten istý 
účel v roku 2004.  

Slovenský filmový ústav Bratislava  
Kapitálový transfer bol určený na komplexnú prestavbu a modernizáciu sídelnej budovy 

SFÚ, na nákup a inštaláciu mobilných regálov, vrátane klimatizácie, nákup technického 
zariadenia pre strihacie pracovisko a na nákup hardwaru a softwaru – IS SK CINEMA. 

Slovenské národné múzeum 
Prostriedky kapitálového transferu boli použité na nasledovné akcie 
- Rekonštrukcia kúrií na Žižkovej 14-16, bola realizovaná vrchná časť hrubej stavby, 

krytina strechy, okná, elektroinštalácia, slaboprúdové rozvody, keramické dlažby, 
oceľové schody na galériu. Z transferu, určeného na túto akciu bola so súhlasom 
Ministerstva financií SR prevedená do roku 2004 čiastka 16 943 tis. Sk. 

- Rekonštrukcia suterénu Žižkova 18. 
- Areál hradu Červený Kameň – prostriedky boli čerpané na plánografické a projektové 

práce a na posudok. Práce boli realizované v časti jazdiareň, ubytovňa  a sklady, 
vstupný objekt a inžinierske siete. 

- Oprava strechy budovy na Vajanského 2 – zateplenie a úplné dokončenie v časti 
vnútorného dvora. 

- Vybudovanie expozície Biodiverzita – interiér expozície, doprojektovanie 
elektroinštalácie, stavebné práce, nákup výpočtovej a laboratórnej techniky, nákup 
prevádzkových prístrojov. 

- Akvizícia zbierkových predmetov v jednotlivých múzeách SNM. 
- Vybudovanie expozície múzea kultúry Maďarov na Slovensku ( z prostriedkov, 

prevedených na základe výnimky z časového použitia z roku 2002). 
- Nákup výpočtovej a reprodukčnej techniky.   
Múzeum SNP Banská Bystrica 
Schválený kapitálový transfer zahŕňal 4 investičné akcie – rekonštrukcia interiéru 

Nemecká,  expozície Nemecká a Oswienčim a akvizíciu zbierkových predmetov.  
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Slovenské technické múzeum Košice 
Schválený rozpočet kapitálových transferov bol v roku 2003 vyčerpaný vo výške 

4 600 tis.  Sk na expozíciu Múzea letectva Košice, akvizície zbierkových predmetov 
a rekonštrukciu šachty Solivar. Suma 5 000 tis. Sk na dobudovanie Leteckého múzea bola so 
súhlasom Ministerstva financií prevedená  na použitie v roku 2004.  

Slovenská národná galéria 
Prostriedky kapitálového transferu na rok 2003 boli použité na nákup zbierkových 

predmetov. V roku 2003 boli dočerpané prostriedky z roka 2002 vo výške 1 997 tis. Sk na 
rekonštrukciu a modernizáciu areálu SNG. 

Štátna galéria Banská Bystrica 
Pridelený transfer bol použitý na nákup videotechniky na výstavné účely a na akvizíciu 

zbierkových predmetov. 
Východoslovenská galéria Košice 
Organizácia použila kapitálový transfer na  elektronické zabezpečovacie systémy, na 

rekonštrukciu depozitára, nákup motorového vozidla a zbierkových predmetov.  
Správa kultúrnych zariadení Bratislava 
V roku 2003 pokračovali práce na Novostavbe SND. Finančné zdroje z kapitálového 

transferu  boli použité na zabezpečenie ďalšieho postupu výstavby na projektové práce 
a autorský dozor, na technologickú časť stavby, na stavebné práce, na umelecké diela a ostatné 
náklady.  
 

c/ Zamestnanci, mzdové prostriedky 
 

Na rok 2003 bol počet zamestnancov rozpočtových organizácií stanovený ako záväzný 
ukazovateľ rozpisu rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky listom  MF 
SR č. 24469/2002-42 z 2. januára 2003. 
 
          Rozpočtové organizácie 

 
Limit stanovený pre oblasť rozpočtových organizácií bol 1 156 osôb, z toho pre 

ústredný orgán – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky počet  171 osôb. 
Listom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 20 135 /2003-43 z 23. septembra 

2003 bolo povolené prekročenie záväzného limitu počtu zamestnancov ústredného orgánu o 1 
osobu. 

V rozpočtových organizáciách rezortu kultúry vrátane aparátu MK SR boli v roku 2003 
vyplatené prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy  a ostatné osobné vyrovnania vo výške 
179 366  tis. Sk, čo v porovnaní k upravenému rozpočtu vo výške 179 165  tis. Sk predstavuje 
ročné plnenie  100,1  %. Stanovený limit mzdových prostriedkov Štátnej vedeckej knižnice v 
Prešove bol prekročený o finančné prostriedky poskytnuté Okresným úradom práce, Prešov za 
výkon verejno-prospešných prác 1 pracovníkom vo výške 43 tis. Sk a Aparátu Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky o finančné prostriedky – finančný grant  od Európskej komisie 
v Bruseli na projekt Kultúrny kontaktný bod a na projekt Media Desk v celkovej  výške 160 
tis. Sk.  

V porovnaní s rokom 2002 predstavuje čerpanie miezd, platov, služobných príjmov  
a OOV v absolútnom vyjadrení nárast o 14 136 tis. Sk. Čerpanie finančných prostriedkov na 
mzdy zamestnancov rozpočtových organizácií rezortu kultúry  uvádza nasledovný prehľad. 
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( v  tis. Sk ) 
Rozpočtové 

 
organizácie 

Skutočnosť 
 

2002 

Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
 

2003 

% 
čerpania 

4:3 

Index 
03/02x100

4:1 
a 1 2 3 4 5 6 

MK SR – aparát 35 644 35 999 36 779 36 939 100,4 103,6 
Univerzitná knižnica, 
Bratislava 

 
25 059 

 
26 344 

 
26 955 

 
26 953 

 
100,0 

 
107,6 

Slovenská národná 
knižnica, Martin 

 
39 005 

 
41 147 

 
42 070 

 
42 070 

 
100,0 

 
107,9 

Bibiana, Bratislava 4 733 4 858 4 969 4 969 100,0 105,0 
Štátna vedecká 
knižnica, Prešov         

 
4 528 

 
4 749 

 
4 874 

 
4 917 

 
100,9 

 
108,6 

Štátna vedecká  
knižnica, Košice         

 
11 177 

 
11 580 

 
11 863 

 
11 863 

 
100,0 

 
106,1 

Pamiatkový úrad 
Slovenskej republiky  

 
45 084 

 
51 146 

 
51 655 

 
51 655 

 
100,0 

 
114,6 

Celkom 165 230 175 823 179 165  179 366 100,1 108,6  
 
 Vývoj počtu zamestnancov v jednotlivých organizáciách rezortu dokumentuje 

nasledovná tabuľka: 
( v tis. Sk ) 

Rozpočtové 
 

organizácie 
 

Skutočnosť 
 

2002 

Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť
 

2003 

% 
čerpania 

4:3 

Index 
03/02x100 

4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
MK SR 145 171 172 144 83,7 99,3 
Univ. knižnica 177 179 179 175 97,8 98,9 
SNK 287 289 289 289 100,0 100,7 
Bibiana 32 35 35 33 94,3 103,1 
ŠVK, Prešov    39 37 37 38 102,7 97,4 
ŠVK, Košice    85 93 93 87 93,5 102,4 
PÚ SR           263 352 352 313 88,9 119,0 
Celkom 1 028 1 156 1 157 1 079 93,3 105,0 
 
 Celkový počet zamestnancov rozpočtových organizácií rezortu v roku 2003 

predstavoval 1 079 osôb, čo je v porovnaní s rokom 2002 nárast o 51 osôb. Skutočnosť počtu 
osôb však predstavuje iba 93,3 % v porovnaní s upraveným rozpočtom. Neplnenie počtu 
zamestnancov vykazujú všetky sledované organizácie okrem Štátnej vedeckej knižnice 
v Prešove, ktorá vykazuje 102,7 % plnenie ( výkon verejnoprospešných prác 1 zamestnancom ) 
a Slovenskej národnej knižnice v Martine, ktorá vykazuje 100 % plnenie.  

 Plnenie počtu zamestnancov aparátu Ministerstva kultúry SR za I. – IV. štvrťrok 2003 
je vo výške 83,7 % k upravenému rozpočtu. V porovnaní s rokom 2002 predstavuje plnenie 
počtu pracovníkov 99,3 %. 

Prehľad o vývoji priemerného mesačného platu  za oblasť rozpočtových organizácií     
je nasledovný: 
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          ( v Sk ) 
 
Organizácia 
 

Skutočnosť 
 

2002 

Skutočnosť 
 

2003 

Index 
03/02x100 

2:1 
a 1 2 3 

UK, Bratislava 11 798 12 835 108,8 
SNK, Bratislava 11 325 12 131 107,1 
Bibiana, Bratislava 12 326 12 548 101,8 
ŠVK, Prešov 9 675 10 783 111,5 
ŠVK, Košice 10 958 11 363 103,7 
PÚ SR, Bratislava 14 285 13 753 96,3 
 
 Čerpanie finančných prostriedkov za aparát Ministerstva kultúry SR v roku 2003 
v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy  a ostatné osobné vyrovnania ( v tis. Sk ) podľa 
položiek priemerná mesačná mzda ( v Sk ) a počet zamestnancov uvádza nasledovný prehľad: 
 

Položka Skutočnosť 
2002 

Schválený
rozpočet 

2003 

Upravený
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

% 
čerpania 

4:3 

Inde
x 

03/02
x100
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
611- tarifný plat 
        základný plat 

 
22 168 

 
30 660 

 
24 657 

 
24 818 

 
100,7 

 
112,0

612 – príplatky 6 679 4 259 4 487 4 486 100,0 67,2 
614 – odmeny 6 535 200 6 736 6 736 100,0 103,1
615 – ostatné osobné 
          vyrovnania 

 
262 

 
252 

 
542 

 
542 

 
100,0 

 
206,9

616 – doplatok k platu 0 628 357 357 100,0 0,0 
610 – mzdy, platy 
         a OOV 

 
35 644 

 
35 999 

 
36 779 

 
36 939 

 
100,4 

 
103,6

priemerná 
mesačná mzda 

 
20 485 

 
17 543 

 
17 819 

 
21 377  

 
120,0 

 
104,4

priemerný prepočítaný 
stav zamestnancov 

 
145 

 
171 

 
172 

 
144 

 
83,7 

 
99,3 

 
Priemerná mesačná mzda v roku 2003 za MK SR – aparát dosiahla výšku 21 377,- Sk, čo 

je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 4,4 % - v absolútnom vyjadrení  o 892,- Sk. 
V porovnaní s upraveným rozpočtom predstavuje nárast o 20 % t. j . o 3 558,- Sk. 
 
Príspevkové organizácie 
 

Limit stanovený pre oblasť príspevkových organizácií bol 3 330 osôb. V príspevkových 
organizáciách boli k 31.12.2003 vyplatené prostriedky v kategórii 610 -  mzdy, platy, služobné 
príjmy a ostatné osobné vyrovnania v  celkovej výške 497 950 tis. Sk, čo je v porovnaní 
s rovnakým obdobím roku 2002 viac o 14 611 tis. Sk   ( 3,0 % ).  

 
V zmysle ekonomickej klasifikácie platnej aj pre príspevkové organizácie ( zmena 

nákladových účtovných skupín na ekonomické položky ) bola skutočnosť za  rok 2002   
upravená o dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 
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Čerpanie finančných prostriedkov v kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania zamestnancov príspevkových organizácií rezortu kultúry podľa funkčnej 
klasifikácie: 

/v tis. Sk/ 
Funkčná 

klasifikácia 
Skutočnosť 

 
2002 

Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
 

2003 

% 
čerpania

4:3 

Inde
x 

03/02
x100
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
01.3.3 Iné 

všeobecné 
                služby 

 
11 127 

 
11 086 

 
11 229 

 
11 229 

 
100,0 

 
100,9

08.2.0.1   Divadlá 209 015 222 264 227 443 227 395 100,0 108,8
08.2.0.2   Umelecké   
                súbory  

 
87 685 

 
83 390 

 
89 861 

 
89 884 

 
100,0 

 
102,5

08.2.0.3 Klubové a    
špeciálne.              
kultúrne 

                zariadenia 

 
 

4 659 

 
 

4 283 

 
 

4 418 

 
 

4 418 

 
 

100,0 

 
 

94,8 

08.2.0.4   Odborno- 
                metodické 
               zariadenia 

 
37 153 

 

 
36 141 

 
36 459 

 
36 470 

 
100,0 

 
98,2 

08.2.0.5   Knižnice 6 708 6 096 6 523 6 523 100,0 97,2 
08.2.0.6   Múzeá a 
                galérie 

 
102 433 

 
92 657 

 
95 497 

 
95 490 

 
100,0 

 
93,2 

08.2.0.8  Národnostná 
                kultúra 

 
7 702 

 
6 520 

 
6 994 

 
6 994 

 
100,0 

 
90,8 

08.2.0.9   Ostatné 
                kultúrne     
                služby                  

 
 

16 857 

 
 

16 457 

 
 

19 547 

 
 

19 547 

 
 

100,0 

 
 

116,0
 
SPOLU: 

 
483 339 

 
478 894 

 
497 971 

 
497 950 

 
100,0 

 
103,0

Všetky príspevkové organizácie postupujú pri odmeňovaní svojich zamestnancov od 
1.4.2002 podľa zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.  

Priemerný mesačný plat v príspevkových organizáciách rezortu v roku 2003 dosiahol 
výšku  12 947,-  Sk, čo oproti roku 2002 predstavuje nárast  o 719  ,-  Sk  ( 5,9 %). 

Vývoj priemerného mesačného platu v príspevkových organizáciách podľa funkčného 
triedenia  je nasledovný: 

Funkčná 
klasifikácia 

Skutočnosť
2002 

Skutočnosť 
2003 

Index 
03/02x100 

2:1 
a 1 2 3 

01.3.3    – Iné všeobecné služby 12 042 11 552 95,9 
08.2.0.1 – Divadlá 12 558 12 752 101,5 
08.2.0.2 – Umelecké súbory 13 839 14 240 102,9 
08.2.0.3 – Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia   13 866 13 149 94,8 
08.2.0.4 – Odborno-metodické  zariadenia                 15 252 14 753 96,7 
08.2.0.5  – Knižnice 10 750 10 256 95,4 
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08.2.0.6  – Múzeá a galérie 11 582 11 067 96,0 
08.2.0.8  -  Národnostná kultúra  12 585 10 997 87,4 
08.2.0.9 – Ostatné kultúrne služby 8 671 10 117 116,7 
Celkom: 12 228 12 947 105,9 
 

Prehľad o vývoji priemerného mesačného platu v jednotlivých príspevkových 
organizáciách:  
 

           /v Sk / 
Organizácia 

 
Skutočnosť 

2002 
Skutočnosť 

2003 
Index 

03/02x100 
2:1 

a 1 2 3 
ŠVK, Banská Bystrica 12 042 11 552 95,9 
SND, Bratislava 15 238 15 789 103,6 
DNS, Bratislava 14 430 10 194 70,6 
ŠO, Banská Bystrica 10 355 11 022 106,4 
ŠD, Košice 9 236 10 153 109,9 
Lúčnica, Bratislava 20 387 17 815 87,4 
SF, Bratislava 16 042 15 429 96,2 
SĽUK, Bratislava 9 810 12 590 128,3 
MUS MS, Bratislava 12 838 12 773 99,5 
ŠKO, Žilina 12 387 13 816 111,5 
ŠF, Košice 11 094 12 413 111,9 
SÚH, Hurbanovo 13 866 13 149 94,8 
ÚVŠC, Bratislava 18 000 19 500 108,3 
HC, Bratislava 9 545 13 609 142,6 
SCD, Bratislava 17 935 17 821 99,4 
SFÚ, Bratislava 16 289 13 992 85,9 
DÚ, Bratislava 16 444 15 562 94,6 
NOC, Bratislava 16 358 14 450 88,3 
LIC, Bratislava 14 256 15 090 105,8 
SKN MH, Levoča 10 750 10 256 95,4 
SNM, Bratislava 12 014 10 906 90,8 
Z toho     08.2.0.6 11 943 10 894 91,2 
                08.2.0.8 12 584 10 997 87,4 
STM, Košice 12 116 10 997 90,8 
MSNP, Banská Bystrica 10 323 11 455 111,0 
SNG, Bratislava 11 063 11 467 103,6 
ŠG, Banská Bystrica 13 185 12 106 91,8 
VSG, Košice 9 898 10 226 103,3 
ÚĽUV, Bratislava 5 149 9 438 183,3 
DZS, Bratislava 19 935 19 733 99,0 
SKZ, Bratislava 10 421 9 515 91,3  
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Čerpanie finančných prostriedkov v kategórií 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy 

a ostatné osobné vyrovnania v jednotlivých príspevkových organizáciách rezortu uvádza 
nasledovný prehľad: 
         / v tis. Sk/  
 
Organizácia Skutočnosť 

 
2002 

Schválený
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť
 

2003 

% 
čerpania 

4:3 

Index 
03/02 
x100 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
ŠVK BB 11 127 11 086 11 229 11 229 100,0 100,9 

SND 155 978 155 700 161 044 161 044 100,0 103,2 
DNS 1 179 9 439 9 786 9 786 100,0 830,0 
ŠO 23 486 24 540 25 130 25 130 100,0 107,0 
ŠD 28 372 32 585 31 483 31 435 99,8 110,8 

LÚČNICA 3 425 2 477 2 993 2 993 100,0 87,4 
SF 51 591 44 246 49 040 49 063 100,0 95,1 

SĽUK 9 182 11 630 11 935 11 935 100,0 130,0 
MUS MS 2 773 2 705 2 759 2 759 100,0 99,5 

ŠKO 7 135 7 332 7 792 7 792 100,0 109,2 
ŠF 13 579 15 000 15 342 15 342 100,0 113,0 

SÚH 4 659 4 283 4 418 4 418 100,0 94,8 
ÚVŠC 1 080 1 362 1 198 1 170 97,7 108,3 

HC 3 207 5 266 4 736  4 736 100,0 147,7 
SCD 1 937 1 927 1 543 1 497 97,0 77,3 
SFÚ 5 864 4 636 5 037 5 037 100,0 86,0 
DÚ 5 920 5 500 5 789 5 789 100,0 97,8 

NOC 14 526 12 750 13 352 13 352 100,0 91,9 
LIC 4 619 4 700 4 804 4 889 101,8 105,8 

SKN MH 6 708 6 096 6 523 6 523 100,0 97,2 
SNM 66 462 57 720 59 807 59 807 100,0 90,0 

Z 
toho:08.2.0.6 

58 760 51 200 52 813 52 813 100,0 89,9 

08.2.0.8 7 702 6 520 6 994 6 994 100,0 90,8 
STM 8 142 7 110 7 390 7 390 100,0 90,8 

MSNP 4 955 5 225 5 361 5 361 100,0 108,2 
SNG 24 560 23 312 23 943 23 943 100,0 97,5 
ŠG 2 215 2 100 2 186 2 179 99,7 98,4 

VSG 3 801 3 710 3 804 3 804 100,0 100,1 
ÚĽUV 4 325 5 420  7 588 7 588 100,0 175,4 
DZS 2 153 1 772 2 368  2 368 100,0 110,0 
SKZ 10 379 9 265 9 591 9 591 100,0 92,4 

SPOLU 483 339 478 894 497 971 497 950 100,0 103,0 
 
 
 

 73



V nasledujúcej tabuľke uvádzame limity zamestnancov podľa jednotlivých organizácií. 
Z prehľadu vyplýva, že príspevkové organizácie dodržali záväzný limit zamestnancov 
stanovený pre rok 2003. 
Limit zamestnancov príspevkových organizácií za rok 2003     

( prepočítané osoby ) 
Organizácia Upravený Skutočnosť %  Limit  

limit 2003 2003 3:2 2003 
a b 1 2 3 4 

01.3.3 ŠVK, Banská  Bystrica 88 88 81 92,0 
 spolu 88 88 81 92,0 
08.2.0.1 SND, Bratislava 854 862 850 98,6 
 DNS, Bratislava 100 100 80 80,0 
 ŠO, Banská Bystrica 199 220 190 86,4 
 ŠD, Košice 260 260 258 99,2 
 spolu 1 413 1 442 1 378 95,6 
08.2.0.2 Lúčnica, Bratislava 15 15 14 93,3 
 SF, Bratislava 270 270 265 98,1 
 SĽUK, Bratislava 85 85 79 92,9 
 MUS MS, Bratislava 18 18 18 100,0 

ŠKO, Žilina  48 48 47 97,9 
ŠF, Košice  107 107 103 96,3 

 spolu 543 543 526 96,9 
08.2.0.3   SÚH, Hurbanovo 28 28 28 100,0 
 spolu 28 28 28 100,0 
08.2.0.4 ÚVŠC, Bratislava 6 7 5 71,4 
 HC, Bratislava 40 40 29 72,5 
 SCD, Bratislava 12 12 7 58,3 
 SFÚ, Bratislava 30 32 30 93,8 
 DÚ, Bratislava 32 32 31 96,9 
 NOC, Bratislava 84 84 77 91,7 
 LIC, Bratislava 31 31 27 87,1 
 spolu 235 238 206 86,6 
08.2.0.5 SKN MH, Levoča 56 56 53 94,6 
 spolu 56 56 53 94,6 
08.2.0.6  SNM, Bratislava 411 411 404 98,3 
 STM, Košice 58 58 56 96,6 
 MSNP, Banská Bystrica 41 41 39 95,1 
 SNG, Bratislava 189 189 174 92,1 

ŠG, Banská Bystrica  17 17 15 88,2 
 VsG, Košice 32 32 31 96,9 
 spolu 748 748 719 96,1 
08.2.0.8 SNM – MM 51 51 53 103,9 
 spolu 51 51 53 103,9 
08.2.0.9 DZS, Bratislava 10 10 10 100,0 
 ÚĽUV, Bratislava 70 83 67 80,7 
 SKZ, Bratislava 88 88 84 95,5 
 spolu 168 181 161 89,0 
 Celkom 3 330 3 375  3 205 95,0  
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d/ účelové prostriedky 
 
08.2.0.8. Národnostná kultúra 
 
Kultúra menšín 
                     /v tis. Sk/  
 

Ukazovateľ 
Skutočno
sť 2002 

Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%       
čerpania 

4:3 

index 
03/02 
x100  
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
Kultúra menšín  61 938 80 000 63 306 63 166 99,8 102,0 

z toho:       
občianske združenia, 
nadácie a pod. 
organizácie - 642 001 

 
35 705 

 
50 200 

 
39 706 

 
39 587 

 
99,7 

 
110,9 

občianske združenia, 
nadácie a pod. 
organizácie - 642 002 

 
1 467 

 
2 800 

 
2 000 

 
1980 

 
99,0 

 
135,0 

dotácie nefinančným 
subjektom – práv. 
osobám – 644 002 

 
18 401 

 
24 000 

 
17 890 

 
17 890 

 
100,0 

 
97,2 

dotácie fyzickým 
osobám – 
podnikateľom  644 003 

 
3 292 

 
3 000 

 
3 710 

 
3 709 

 
100,0 

 
112,7 

Csemadok 3 073 x x x x x 
 
 
 Finančné prostriedky na podporu kultúry menšín poskytuje Ministerstvo kultúry SR   
na projekty, ktorých cieľom je rozvíjať kultúru národnostných menšín žijúcich v Slovenskej 
republike, ich identitu a materinskú reč, t. j. na kultúrne aktivity menšinových občianskych 
združení, vydavateľom menšinovej periodickej tlače a neperiodických publikácií. 
 
 Schválený rozpočet na podporu projektov národnostných menšín na rok 2003 bol 
v celkovom objeme 80 000 tis. Sk. Rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR bol 
upravený na 63 306 tis. Sk.  Finančné prostriedky v sume 7 417 tis. Sk  boli presunuté do 
transferu Mimoriadne kultúrne aktivity a použité na podporu projektov národnostných menšín 
a finančné prostriedky v sume 6 200 tis. Sk do organizácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry 
SR /Múzeum maďarskej kultúry, Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia, Múzeum 
ukrajinsko – rusínskej kultúry, Slovenské národné divadlo/. 
 
 Účelové 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 257 subjektov. 
 
 Podľa oblastí smerovania finančného príspevku boli poskytnuté finančné prostriedky 
v takomto členení: 
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- na aktivity občianskych združení boli uzatvorené zmluvy v objeme 29 074 tis. Sk, 
poukázaných bolo 28 963 tis. Sk t. j. 99,6%, 

- s vydavateľmi periodickej tlače boli uzatvorené zmluvy v objeme 20 410 tis. Sk, 
poukázaných bolo 20 410 tis. Sk, t. j. 100,0%, 

- s vydavateľmi neperiodickej tlače boli uzatvorené zmluvy v objeme 13 793 tis. Sk, 
poukázaných bolo 13 793 tis. Sk, t. j. 100,0%.     

 
 Čerpanie finančných prostriedkov na kultúru menšín na realizovalo z účelového 
transferu Kultúra menšín v sume 63 166 tis. Sk a  z účelového transferu Mimoriadne kultúrne 
aktivity v sume 7 415 tis. Sk a prostredníctvom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Ministerstva kultúry SR v sume 6 200 tis. Sk. Skutočné čerpanie finančných prostriedkov 
vynaložených na podporu kultúrnych aktivít z účelového transferu kultúra menšín v roku 2003 
bolo vo výške 76 781 tis. Sk.  

Financovanie menšinových kultúr oproti roku 2002 vykazovalo stúpajúcu tendenciu    
t. j. zvýšenie o 14,0%.  

Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých subjektov 
a podľa rozpočtovej klasifikácie uvádzame na prílohe č.  7 
 
08.2.0.9 
 
Účelový transfer Matica slovenská 
                                                                                                                 / v tis. Sk/   
 
Ukazovateľ 

Skutočnosť 
2002 

Schválený   
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet    

2003 

Skutočnosť 
2003 

%       
čerpania 4:3 

index  
03/02 
x100       
4:1 

a          1          2          3          4           5         6 
transferMS 
z toho: 

18 400 23 000 23 000 23 000 100,0 125,0 

bežný 
transfer 
642001 

14 900 15 000 15 000 15 000 100,0 100,7 

kapitálový 
transfer 
722001 

  3 500   8 000   8 000   8 000 100,0 228,6 

 
 
 Na činnosť Matice slovenskej boli v rozpise štátneho rozpočtu na rok 2003  pridelené 
účelové prostriedky na bežné výdavky vo výške  15 000 tis. Sk. V  roku 2003 sa nerealizovalo 
žiadne rozpočtové opatrenie týkajúce sa rozpočtu Matice slovenskej. V rámci kapitálových 
transferov  boli Matici slovenskej poskytnuté finančné prostriedky v sume 8 000 tis. Sk na 
kapitálové výdavky spojené s rekonštrukciou II. budovy Matice slovenskej.   

Celkom bol upravený rozpočet Matice slovenskej k 31. 12. 2002 v sume 23 000 tis. Sk 
a v takejto výške boli aj Matici slovenskej poukázané finančné prostriedky /100,0 % pl. uprav. 
rozp./.    
   
   
 
 
 

 76



Prehľad  čerpania  prostriedkov ŠR pridelených Matici slovenskej v roku 2003 
 
Položka rozpočtu                                                       Čerpanie 
 
Spotreba materiálu                                                           643 tis. Sk 
Spotreba energií                                                               906 tis. Sk 
Spotreba iných nesklad. dodávok                                  1 166 tis. Sk 
Opravy a údržba                                                               737 tis. Sk 
Cestovné                                                                           131 tis. Sk 
Ostatné služby                                                               3 435 tis. Sk 
Mzdy a ostatné osobné náklady                                     5 583 tis. Sk                                    
Zákonné sociálne poistenie                                            2 155 tis. Sk 
Iné ostatné náklady                                                           233 tis. Sk 
Bežné výdavky                                                            14 989 tis. Sk                                                         
+ kapitálové výdavky                                                    8 000 tis. Sk 
C e l k o m                                                                 22 989 tis. Sk  
 
 V porovnaní s poukázanými prostriedkami štátneho rozpočtu na bežné výdavky v sume 
15 000 tis. Sk bolo skutočné čerpanie výdavkov Maticou slovenskou nižšie o 11 tis. Sk. Jedná 
sa o nedočerpaný príspevok Domu MS v Košiciach, ktorý bol vrátený v mesiaci január 2004 
na účet Ministerstva kultúry SR a bude odvedený do štátneho rozpočtu.    
 Účelové prostriedky v objeme 15 000 tis. Sk na bežné výdavky sa poskytli na tieto  
projekty Matice slovenskej. 
 
- archív Matice slovenskej                                                                        890 tis. Sk                       
- vydavateľstvo MS                                                                               4 130 tis. Sk 
   v tom: O. Miháľ „Slováci v Kanade“                                                     200 tis. Sk 
               J. Sivák Z mojich pamätí                                                           100 tis. Sk 
               T. Winkler „Dejiny MS“                                                            300 tis. Sk 
               P. Petruf  „Č-S-fr. vzťahy 1945-1948                                        160 tis. Sk 
               L. Vrteľ „Osem storočí slov.heraldiky“                                      250 tis. Sk 
               M. Pauer, M. Martinček „Výber z diela“                                   280 tis. Sk 
               V. Sedlák, E. Pančuhová „Národopisný zborník 14“                 110 tis. Sk 
               M. Gáfrik „Proti noci“                                                                120 tis. Sk 
               V. Bellová „Inventár Archívu MS, MS II“                                110 tis. Sk 
                „Slovenské pohľady“ – mesačník                                           1 700 tis. Sk     
                „Slovensko“- magazín                                                               800 tis. Sk 
- členské ústredie MS „140. ročný prameň národa“                                  100 tis. Sk 
- krajanské múzeum MS „Slováci v zahraničí“ ročenka                            100 tis. Sk 
- finančný útvar MS                                                                                   480 tis. Sk 
- technicko-prevádzkový útvar MS                                                            300 tis. Sk 
- Domy MS celkom                                                                                 6 300 tis. Sk                              
                                                                                      
DMS Banská Bystrica +OP MS Brezno, Rožňava, Veľký Krtíš-Hrušov  700 tis. Sk 
DMS Bratislava                                                                                         100 tis. Sk 
DMS Fiľakovo                                                                                           250 tis. Sk 
DMS Dunajská Streda a OP MS Šamorín                                                  300 tis. Sk                           
DMS Galanta                                                                                              300 tis. Sk 
DMS Komárno                                                                                           400 tis. Sk 
DMS Košice                                                                                               250 tis. Sk 
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DMS Levice                                                                                               300 tis. Sk 
DMS Liptovský Mikuláš                                                                            100 tis. Sk 
DMS Lučenec                                                                                             300 tis. Sk 
DMS Michalovce                                                                                        600 tis. Sk 
DMS Nitra                                                                                                  600 tis. Sk 
DMS Rimavská Sobota                                                                               300 tis. Sk 
DMS Snina                                                                                                  250 tis. Sk 
DMS Spišská Nová Ves                                                                              300 tis. Sk 
DMS Šurany                                                                                                600 tis. Sk 
DMS Žilina                                                                                                  400 tis. Sk 
DMS Moldava nad Bodvou                                                                         250 tis. Sk                                            
  
Archív Matice slovenskej   

V roku 2003 Archív Matice slovenskej pokračoval vo vykonávaní všetkých druhov 
odborných archívnych činností. Prioritne sa však sústredil na oblasť spracovávania fondov so 
zámerom vydať inventár spracovaných fondov v tlači a tiež na úlohy vyplývajúce z prijatia 
zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. 
Ďalej sa archív zaoberal akvizíciou, spracovávaním fondov, sprístupňovaním a ochranou 
fondov a koncepčnými prácami. 

 
Krajanské múzeum Matice slovenskej  

Po takmer deväťročnom odstupe pokračovala Matica slovenská vo vydávaní ročenky 
Slováci v zahraničí. V roku 2003 vyšiel jubilejný 20. ročník. Na Slovensku je ročenka jediná 
tlač, ktorá mapuje a analyzuje problematiku ochrany kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich 
v zahraničí. Je určená spolkom, združeniam, redakciám, katedrám, univerzitám, vedeckým 
a dokumentačným strediskám Slovákov žijúcich v zahraničí a vedeckej a bádateľskej obci na 
Slovensku. 
 
Vydavateľstvo Matice slovenskej 
 Vydavateľstvo Matice slovenskej zrealizovalo všetky edičné projekty, na ktoré získalo 
príspevok z účelového transferu zo štátneho rozpočtu, deväť neperiodických titulov a dva 
periodické tituly / Slovenské pohľady čísla l-12/2003 a magazín Slovensko–dve dvojčísla 1-2 
a 3-4/2003 /. 
 
Členské ústredie Matice slovenskej 

Matica slovenská v roku 140. výročia vzniku v plnom rozsahu súčasného pôsobenia na 
Slovensku, vo vzťahu k slovenskému svetu, pri zachovaní národnej identity a štátnej integrity 
pripravila mnohé kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré vyvrcholili v čase od 5. júla do 4. 
augusta 2003 v Martine. Dňa 26. júla sa v Martine konal slávnostný snem Matice slovenskej 
pri príležitosti 140. výročia vzniku Matice slovenskej, ktorého sa okrem 500 účastníkov 
z celého Slovenska zúčastnili aj poslanci NR SR. po názvom „Úcta k Matici“ na troch 
určených miestach v Martine účinkovalo 450 členov súborov, či jednotlivcov a námestie pri 
prvej budovy MS bolo pomenované na Námestie Matice slovenskej. Vyvrcholením uvedeného 
dňa bol slávnostný program s názvom „Reťazenie“. Počas troch dní 25.-28. júla v Martine 
prebiehali stretnutia a semináre „Slovanských matíc“, ktoré vyvrcholili svätou omšou.  
  
Finančný útvar Matice slovenskej 
 Pracovníci tohto oddelenia spracovávali a zabezpečovali kompletnú účtovnú agendu, 
ktorá súvisela s čerpaním prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Podľa potreby sa pripravovali 
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podklady pre finančné zabezpečenie niektorých náročných podujatí, ktoré boli previazané 
s čerpaním prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 
 
Technicko – prevádzkový útvar Matice slovenskej 
 Pracovníci oddelenia zabezpečovali počas roka ochranu, údržbu a správu majetku 
štátu, ktorý je v správe Matice slovenskej. Všetok majetok je vedený a spracovávaný pomocou 
výpočtovej techniky. 
 V II. budove Matice slovenskej počas roka 2003 prebiehali opravárenské práce a to 
maliarske práce i v súvislosti s realizovanými investičnými akciami, úprava podláh a opravy 
telefónnych liniek, oprava oplotenia, oprava rín, okenných mreží a betónovanie dopravnej 
plochy pri II. budove Matice slovenskej. Podľa potrieb sa zabezpečovali aj zámočnícke práce 
a bežná údržba. 
 Z investičných prác sa v II. budove Matice slovenskej uskutočnila dodávka a montáž 
interiérových žalúzií, zabezpečila sa III. etapa kúrenárskych prác výmena radiátorov, II. etapa 
výmeny okien, okrem okien na medzipodlaží, zabezpečila sa projektová dokumentácia ako 
súťažné podklady pre verejné obstarávanie investičnej akcie Stavebné úpravy v II. budove MS 
–zdravotechnika, elektroinštalácia a počítačový rozvod. Na základe výsledkov verejnej súťaže 
víťazná spoločnosť uskutočnila príslušné práce v II. budove Matice slovenskej.    
 
08.2.0.9.  
Účelový transfer Občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie 

poskytujúce všeobecnoprospešné služby 
            
          /v tis. Sk/ 
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

% 
čerpania 

4:3 

index 
03/02x

100 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
Občianske združ., 
nadácie a neziskové 
organiz. poskytuj. 
všeobecnoprospeš. 
služby spolu 

 
 

7 802 

 
 
0 

 
 

14 140 

 
 

13 291 

 
 

94,0 

 
 

170,4 

z toho: 
Občianske združenia 
a nadácie - 642 001 

 
7 802 

 
0 

 
13 755 

 
13 141 

 
95,5 

 
168,4 

Nezisk. org. poskyt. 
všeobecnoprosp. 
služby - 642 002 

 
0 

 
0 

 
385 

 
150 

 
39,0 

 
x 

 
 Celkom bolo prostredníctvom tohto účelového transferu ministerstva kultúry v roku 
2003 podporených nie viac ako 180 subjektov pôsobiacich vo všetkých oblastiach šírenia živej 
kultúry doma, v zahraničí, ako aj vo sférach zachovávania kultúrneho dedičstva. Jednou 
z priorít podpory je poskytovanie finančných prostriedkov na úhradu členských poplatkov 
v medzinárodných orgánoch a organizáciách. Celková požiadavka vo výške 185 460 tis. Sk 
niekoľkonásobne prevyšovala reálne možnosti. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo 
k relatívnemu nárastu disponibilných zdrojov, čo spôsobil fakt, že v minulom roku boli 
potreby občianskych združení vykryté z mimorozpočtových zdrojov. 
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Podrobný prehľad čerpania pridelených finančných prostriedkov jednotlivým 
subjektom uvádza príloha č. 8a – 8g. 
 
Členenie podľa jednotlivých oblastí podpory      
            /v tis. 
Sk/ 
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

% 
čerpania 

4:3 

index 
03/02x

100 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
Občianske združ. 
- divadelníctvo 
spolu 

 
1 165 

 
0 

 
2 300 

 
1 936 

 
84,2 

 
166,2 

z toho: 
Občianske združenia 
a nadácie - 642 001 

 
1 165 

 
0 

 
2 300 

 
1 936 

 
84,2 

 
166,2 

 
V roku 2003 nebol pre tento účelový transfer schválený rozpočet. Situácia bola riešená 

uznesením vlády SR č. 347 zo dňa 07.05.2003 a nadväzne realizáciou rozpočtového opatrenia 
č. 6 zo dňa 16.05.2003. Uvedeným rozpočtovým opatrením boli pre túto oblasť vyčlenené 
z prostriedkov rezervy vlády finančné prostriedky vo výške 2 300 tis. Sk, čo v porovnaní so 
skutočnosťou minulého roka predstavuje takmer 100 %-ný nárast. 

Znížené čerpanie v porovnaní s upraveným rozpočtom na úrovni 84,2 % ovplyvnilo 
nedočerpanie finančných prostriedkov žiadateľom z dôvodu odstúpenia od zmluvy, resp. 
nedopoukazovaním finančných prostriedkov v dôsledku porušenia zmluvných podmienok. 
V roku 2003 bolo podporených 40 subjektov, medzi ktorými sa už tradične objavujú 
realizátori podujatí s viacročnou tradíciou. Nechýbali však ani projekty s výrazným 
inovatívnym charakterom. 

Finančné prostriedky boli určené predovšetkým na realizáciu rôznych prehliadok, 
súťaží, festivalov, šírenie javiskových diel a pod. 

 
       /v tis. Sk/ 

 
Ukazovateľ 

Skutočnosť 
2002 

Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

% 
čerpania 

4:3 

index 
03/02x

100  
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
Občianske združ. 
- hudba a koncertná 
činnosť spolu 

 
682 

 
0 

 
2 300 

 
2 259 

 
98,2 

 
331,2 

z toho: 
Občianske združenia 
a nadácie 
- 642 001 

 
 

682 

 
 
0 

 
 

2 200 

 
 

2 159 

 
 

98,1 

 
 

316,6 

Nezisk. org. poskyt. 
všeobecnoprosp. sl. 
- 642 002 

 
0 

 
0 

 
100 

 
100 

 
100,0 

 
x 
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Zdrojové riešenie finančnej situácie v tejto oblasti podpory umenia bolo rovnaké ako 
v predchádzajúcom prípade. Relatívny nárast prideleného objemu finančných prostriedkov 
v porovnaní s minulým rokom je spôsobený dvojakým financovaním v predchádzajúcom 
období,       t. zn., že v minulom rozpočtovom roku boli k dispozícii mimorozpočtové zdroje. 

Finančné prostriedky boli určené predovšetkým na podporu koncertného života 
(prehliadky interpretačného umenia, hudobné semináre, workshopy), podporu tvorby mladej 
slovenskej hudobnej generácie. Nedočerpanie finančných prostriedkov žiadateľmi bolo 
zapríčinené nerealizovaním podporených projektov. 
            
          /v tis. Sk/ 
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

% 
čerpania 

4:3 

index 
03/02x

100 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
Občianske združ. 
- výtvarné umenie, 
architekt. a dizajn 
spolu: 

 
1 047 

 
0 

 
2 300 

 
2 100 

 

 
91,3 

 
200,6 

z toho: 
Občianske združenia 
a nadácie 
- 642 001 

 
1 047 

 
0 

 
2 100 

 
2 100 

 

 
100,0 

 
200,6 

Nezisk. org. poskyt. 
všeobecnoprosp. sl. 
- 642 002 

 
0 

 
0 

 
200 

 
0 

 
x 

 
x 

 
 Ani pre túto oblasť živého umenia neboli rozpočtované finančné prostriedky. K ich 
navýšeniu prišlo realizáciou rozpočtového opatrenia nadväzne na uznesenie vlády SR. 

Finančné prostriedky z tohto transferu boli použité na prezentáciu výtvarného 
a úžitkového umenia, dizajnu, fotografie a architektúry prostredníctvom prezentačných aktivít 
(výstavná činnosť, salóny, festivaly) približujúcich súčasné výtvarné umenie doma i 
v zahraničí, organizácie súťažných i nesúťažných prehliadok, edukačných aktivít. 
 

  /v tis. Sk/ 
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

% 
čerpania 

4:3 

index 
03/02x

100 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
Občianske združ. 
- folklór spolu: 

 
0 

 
0 

 
329 

 
279 

 
84,8 

 
x 

z toho: 
Občianske združenia 
a nadácie 
- 642 001 

 
0 

 
0 

 
329 

 
279 

 

 
84,8 

 
x 

 
Finančné prostriedky alokované pre túto oblasť kultúrnych aktivít boli orientované 

najmä na podporu festivalových prehliadok a prezentáciu pôvodného ľudového umenia. 
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                                                                            / v tis. Sk/ 
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%       
čerpania 

4:3 

index 
03/02 
x100  
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
občianske združenia 
- literatúra – 642 
001 

 
1 020 

 
0 

 
2 440 

 
2 405 

 
98,6 

 
235,8 

 
 
 Schválený rozpočet na rok 2003 v sume 0 tis. Sk bol navŕšený z rezervy vlády SR na 
objem  2 300 tis. Sk. Rozpočtovým opatrením č. 30 bol rozpočet navŕšený o 140 tis. Sk. 
Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo 2 405 tis. Sk, t. j. 98,6% upraveného 
rozpočtu. 
 Financovanie občianskych združení v oblasti literatúry vykazovalo oproti roku 2002 
stúpajúcu tendenciu t. j. nárast o 135,8%.   
 Finančné prostriedky boli určené na podporu v oblasti literatúry a prezentácie knižnej 
tvorby doma i v zahraničí. Z účelového transferu občianske združenia – literatúra bolo 
podporených 31 subjektov. 
 
                                                                                                                      /v tis. Sk/ 
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%       
čerpania 

4:3 

index 
03/02 
x100  
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
občianske združenia 
- kinematografia a 
audiovízia 

 
995 

 
0 

 
2 000 

 
1 998 

 
99,9 

 
200,8 

z toho:       
občianske združenia, 
nadácie a pod. 
organizácie - 642 001 

 
995 

 
0 

 
1 975 

 
1 973 

 
99,9 

 
198,3 

občianske združenia, 
nadácie a pod. 
organizácie - 642 002 

 
0 

 
0 

 
25 

 
25 

 
100,0 

 
x 

 
 Schválený rozpočet na rok 2003 v sume 0 tis. Sk bol navŕšený z rezervy vlády SR na 
objem  2 000 tis. Sk. Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo 1 998 tis. Sk, t. j. 99,9% 
upraveného rozpočtu. 
 Financovanie občianskych združení v oblasti kinematografie a audiovízie vykazovalo 
oproti roku 2002 stúpajúcu tendenciu t. j. nárast o 100,8%.   
 Finančné prostriedky boli určené na podporu v oblasti kinematografie a audiovízie na 
prezentáciu domácej i zahraničnej tvorby v rámci filmových festivalov. Z účelového transferu 
občianske združenia – kinematografia a audiovízia bolo podporených 15 subjektov. 
 
  
 
 

 82



 
 
                     /v tis. Sk/  
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%       
čerpania 

4:3 

index 
03/02x

100  
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
Občianske 
združenia , nadácie 
a neziskové 
organizácie 
neumeleckého 
charakteru 

 
2 893 

 
0 

 
2 471 

 
2 313 

 
93,6 

 
80,0 

Z toho:       
Občianske združenia, 
nadácie – 642 001 

2 893 0 2 411 2 288 94,9 79,1 

Neziskové 
organizácie  
– 642 002 

 
0 

 
0 

 
60 

 
25 

 
41,7 

 
- 

 
           Rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR č.6, 12, 18 a 26  bol  limit           
určený pre občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie neumeleckého charakteru   
na rok 2003  upravený  na  výšku  2 471 tis. Sk.  
           Finančné prostriedky  tohto limitu sú určené na podporu kultúrnych aktivít                
tzv. občianskych združení, nadácií a neziskových organizácií neumeleckého charakteru ako sú 
knihovníci,  divadelní ochotníci, folkloristi a ďalší.    
          Celkovo  bolo  podporených  47 subjektov, z nich napr. Spoločnosť priateľov detí 
z detských domovov – Úsmev ako dar, Prebudená pieseň – združenie, Kultúrny prameň,  Klub 
priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc, PAĽKO – Združenie 
priateľov ľudovej kultúry Oravy, či Turčianske združenie pre výskum, ochranu, propagáciu 
a šírenie tradičnej a ľudovej kultúry – TUZLUK.  
           K 31. 12. 2003  výška  skutočne čerpaných finančných prostriedkov predstavovala 
sumu  2 313  tis. Sk, t.j.  93,6 % z upraveného limitu. Znížené čerpanie limitu bolo spôsobené 
predovšetkým nerealizovaním jednotlivých projektov, t.j. odstúpením subjektov od zmluvy. 
        Celkový objem skutočne čerpaných finančných prostriedkov v roku 2003 v porovnaní 
s rokom 2002 sa znížil o  580 tis. Sk  t.j. o 20,0 %. 
 
Umelecké a kultúrne časopisy 
                                                                                                                      
                                                                                                                      v tis. Sk 
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%       
čerpania 

4:3 

index 
03/02 
x100  
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
Umelecké 
a kultúrne časopisy 
spolu: 

 
9 021 

 

 
13 117 

 
14 752 

 
14 752 

 
100,0 

 
163,5 

z toho:       
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  642 002 
  Jednorazový   60 0 0 0 - - 

občianske združenia, 
nadácie a pod. 
organizácie - 642 001 

 
6 921 

 
8 117 

 
9 372 

 
9 372 

 
100,0 

 
135,4 

nefinančné subjekty 
- právnické osoby - 
643 

 
2 000 

 
2 500 

 
4 830 

 
4 830 

 
100,0 

 
241,5 

fyzické osoby 
- podnikatelia - 644 

 
100 

 
2 500 

 
550 

 
550 

 
100,0 

 
550,0 

 
 Schválený rozpočet na rok 2003 v celkovom objeme 13 117 tis. Sk bol navŕšený 
z rezervy vlády o 1 883 tis. Sk. Rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR bol 
upravený na sumu 14 752 tis. Sk. Pričom rozpočtovým opatrením č. 12 boli presunuté 
finančné prostriedky do Mimoriadnych kultúrnych aktivít na podporu vydávania časopisu 
Otázky žurnalistiky. 
 Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 14 752 tis. Sk, čo 
predstavuje 100,0 % upraveného rozpočtu. 

Financovanie umeleckých a kultúrnych časopisov vykazovalo oproti roku 2003 
stúpajúcu tendenciu t. j. nárast o 63,5%. 

Finančné prostriedky boli určené predovšetkým na podporu vydávania umeleckých 
a kultúrnych časopisov s dlhoročnou čitateľskou tradíciou ako napr.: Revue svetovej literatúry 
/vydáva Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry/, Romboid /Asociácia 
organizácií spisovateľov Slovenska/. Výtvarné umenia, históriu a kritiku prezentuje časopis 
DART – Revue súčasného  výtvarného umenia /CEICA – Stredoeurópsky inštitút súčasného 
umenia/. Divadelnú oblasť mapuje časopis Divadlo v medzičase /Asociácia súčasného 
umenia/. Ďalšie oblasti umenia dopĺňajú tituly z oblasti architektúry, hudby a filmu. Celkovo 
bolo podporených 17 subjektov. 
 Podrobný rozpis čerpania pridelených finančných prostriedkov podľa jednotlivých 
subjektov uvádzame v prílohe č.  11. 
 
Mimoriadne kultúrne aktivity MK SR 
                                  v tis. Sk  
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%       
čerpania 

4:3 

index 
03/02x

100  
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
Mimoriadne 
kultúrne aktivity 

 
90 620 

 
0 

 
40 720 

 
39 008 

 
95,8 

 
43,1 

Z toho:       
Občianske združenia, 
nadácie a pod. 
organizácie  

 
21 474 

 
0 

 
28 858 

 
27 306 

 
94,6 

 
127,2 

v tom:       
  Občianske 
  združenia, nadácie – 
  642 001 

14 106 0 23 360 21 808 93,4 154,6 

  Neziskové 
  organizácie – 

5 100 0 5 495 5 495 100,0 107,7 
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  peňažný príspevok– 
  Fyzické osoby –  
  jednotlivci – 
  642 035 
  Cirkev a cirkevná  
  charita –  
  642 008 

2 208 0 3 3 100,0 0,1 

Kultúrny rozvoj –  
  648 003 

130 0 190 180 94,7 138,5 

Nefinančné subjekty 
– právnické osoby –
644 002 

67 166 0 8 415 8 415 100,0 12,5 

Fyzické osoby – 
podnikatelia  
– 644 003 

1 850 0 3 257 3 107 95,4 167,9 

    
           

  Rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR č.2, 5, 6, 12, 18, 22, 25, 26 a 30 
bol limit určený pre mimoriadne kultúrne aktivity  MK SR na rok 2003 upravený  na výšku        
40 720 tis. Sk.  

Čerpanie finančných prostriedkov limitu k 31.12.2003 bolo vo výške  39 008 tis. Sk, čo 
predstavuje 95,8 % z upraveného limitu. Oproti roku 2002 to znamená pokles o  51 612 tis. 
Sk, t.j. o 56,9 %. 
           Celkovo bolo podporených 111 subjektov /153 projektov/, pričom medzi 
najvýznamnejšie projekty podporené v rámci účelového transferu mimoriadne kultúrne 
aktivity MK SR  patria  Medzinárodný literárny festival Jána Smreka, pôvodný slovenský 
muzikál ADAM ŠANGALA, projekt GRÉK ZORBA, Inscenácia V hodine rysa, KORENE – 
festival folklórnych skupín a tradičných ľudových hudieb, Kultúrna reprezentácia SR            
na medzinárodných festivaloch v Umagu a v Argentíne, podpora vydávania mesačníka 
ROMBOID, vydanie výtvarnej trojzväzkovej publikácie OBRAZ A SLOVO, vydanie knihy 
reportáží a rozprávaní o výrobcoch ľudových hudobných nástrojov Slovenska MAJSTRI, či 
podpora filmových projektov GOLEMATA VODA – VEĽKÁ VODA, Iné svety a pod. 
           V rámci   Projektov  na  kultúrne  aktivity v  roku 2003 boli realizované  projekty ako 
Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2003, Bratislavské jazzové dni 2003, MESIAC 
FOTOGRAFIE 2003, Medzinárodný filmový festival Bratislava, Folklórny festival V 4, či 
Medzinárodný filmový festival ART FILM. 
            Všetky  finančné  prostriedky boli účelovo viazané  a   ich  poskytovanie  prebiehalo 
podľa Zásad Ministerstva kultúry SR na poskytovanie finančných prostriedkov                     na 
mimoriadne kultúrne aktivity MK SR z účelových prostriedkov rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva kultúry SR občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, 
právnickým osobám, obciam, fyzickým osobám – podnikateľom  a fyzickým osobám – 
jednotlivcom. 
             Podrobný  prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých subjektov 
uvádzame v prílohách  č.  9 
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a distribúcia spolu: 
z toho:       

08.2.0.9 Program Rozvoj kultúry 02C 
 
01 Umelecká literatúra a časopisy pre deti a mládež 
            
          /v tis. Sk/ 
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

% 
čerpania 

4:3 

index 
03/02x

100 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
Umelecká 
literatúra 
a časopisy pre deti 
a mládež spolu: 

 
7 000 

 
6 500 

 
6 500 

 
6 500 

 
100,0 

 
92,6 

z toho: 
Občianske združenia, 
nadácie a podob. org. 
- 642 001 

 
1 140 

 
1 000 

 
1 425 

 
1 425 

 
100,0 

 
125,0 

Nefinančné subjekty 
- právnické osoby 
- 644 002 

 
5 010 

 
3 000 

 
3 605 

 
3 605 

 
100,0 

 
72,0 

Fyzické osoby 
- podnikatelia 
- 644 003 

 
850 

 
2 500 

 
1 470 

 
1 470 

 
100,0 

 
172,9 

 
 Rozpisom rozpočtu na rok 2003 bolo pre tento podprogram vyčlenených 6 500 tis. Sk, 
čo je o 500 tis. Sk menej ako v minulom roku. 

K 31. 12. 2003 bolo skutočné čerpanie finančných prostriedkov v celkovej výške         
6 000 tis. Sk, čo predstavuje 100,0 % z upraveného rozpočtu. 
 Finančné prostriedky poskytované z tohto limitu boli určené na podporu vydávania 
kníh pre deti predškolského veku, pre mládež a na podporu vydávania detských 
a mládežníckych časopisov s umeleckým a kultúrnym obsahom s cieľom napomáhať 
vytváraniu základných hodnotových kritérií, formovaniu duchovného sveta, zlepšeniu 
vyjadrovacích schopností. 

Z celkového počtu 35 uchádzačov bolo podporených 18 subjektov, pri súčasnej 
podpore takmer 40 projektov. Celková požiadavka vo výške 19 882 tis. Sk bola v skutočnosti 
naplnená na 32,7 %. 
 
02 Pôvodná slovenská umelecká literatúra a distribúcia 
 
          /v tis. Sk/ 
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

% 
čerpania 

4:3 

index 
03/02x

100 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
Pôvodná slovenská 
umelecká literatúra 

 
6 000 

 
6 500 

 
6 500 

 
6 215 

 
95,6 

 
103,6 
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v predchádzajúcich rokoch požiadavka vo výške 215 431 tis. Sk niekoľkonásobne prevyšovala 
reálne možnosti podpory. 

Občianske združenia, 
nadácie a podob. org. 
- 642 001 

492 300 925 885 95,7 179,9 

Nefinančné subjekty 
- právnické osoby 
- 644 002 

 
3 804 

 
3 700 

 
3 242 

 
3 092 

 
95,4 

 
81,3 

Fyzické osoby 
- podnikatelia 
- 644 003 

 
1 704 

 
2 500 

 
2 333 

 
2 238 

 
96,0 

 
131,3 

 
 Schválený rozpočet na rok 2003 pre túto komisiu predstavoval 6 500 tis. Sk, čo je        
o   500 tis. Sk viac ako v predchádzajúcom roku. 

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov vo výške 6 215 tis. Sk predstavuje         
95,6 % z výšky upraveného rozpočtu. V porovnaní so skutočnosťou predchádzajúceho roka 
predstavuje čerpanie 3,6 %-ný nárast. 

Prostriedky podprogramu boli poskytnuté najmä na podporu vydávania krásnej 
literatúry (poézie, prózy, divadelných, rozhlasových a televíznych hier v reprezentačnom 
knižnom vydaní) a literárnej vedy (všeobecné dejiny literatúry, teória literatúry, literárna 
kritika). Osobitné miesto patrí reedíciám významných diel pôvodnej slovenskej tvorby. 

Z celkového počtu 35 žiadateľov bolo podporených 35 subjektov s celkovým počtom 
takmer 100 knižných titulov. Najväčší objem finančných prostriedkov bol realizovaný 
prostredníctvom podnikateľských subjektov - právnických osôb. Nezanedbateľný je i podiel 
fyzických osôb - podnikateľov. 
 
03 Tvorba a výroba dlhometrážnych filmov 

        
       /v tis. Sk/ 

 
Ukazovateľ 

Skutočnosť 
2002 

Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

% 
čerpania 

4:3 

index 
03/02x

100 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
Tvorba a výroba 
dlhometrážnych 
filmov spolu: 

 
20 000 

 
20 000 

 
20 000 

 
20 000 

 
100,0 

 
100,0 

Nefinančné subjekty 
- právnické osoby 
- 644 002 

 
16 110 

 
16 000 

 
19 500 

 
19 500 

 
100,0 

 
121,0 

Fyzické osoby 
- podnikatelia 
- 644 003 

 
3 890 

 
4 000 

 
500 

 
500 

 
100,0 

 
12,9 

 
 Rozpisom rozpočtu záväzných ukazovateľov na rok 2003 bolo pre tento podprogram 
vyčlenených 20 000 tis. Sk, čo predstavuje rovnaký objem disponibilných zdrojov ako 
v minulom roku. 
 
 Skutočné čerpanie vo výške 20 000 tis. Sk predstavuje 100,0 % upraveného rozpočtu. 
 Spomedzi 23 žiadateľov bolo podporených 12 projektov 10 subjektov Tak ako 



 88

v zahraničí 
Z toho:       

 
04 Umenovedná a umelecko-náučná literatúra 
            
          /v tis. Sk/ 
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

% 
čerpania 

4:3 

index 
03/02x

100 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
Umenovedná 
a umelecko-náučná 
literatúra spolu: 

 
3 000 

 
3 000 

 
3 000 

 
3 000 

 
100,0 

 
100,0 

z toho: 
Občianske združenia, 
nadácie a podob. org. 
- 642 001 

 
140 

 
0 

 
1 460 

 
1 460 

 
100,0 

 
1042,8

Nefinančné subjekty 
- právnické osoby 
- 644 002 

 
1 780 

 
3 000 

 
880 

 
880 

 
100,0 

 
49,4 

Fyzické osoby 
- podnikatelia 
- 644 003 

 
1 080 

 
0 

 
660 

 
660 

 
100,0 

 
61,1 

 
 Podprogram je určený na podporu vydávania pôvodnej slovenskej literatúry z oblasti 
teórie umenovedy, dejín umenia, filmovej, teatrologickej, muzikologickej literatúry, 
monografií, všeobecných a špeciálnych encyklopédií. 
 Rozpisom ukazovateľov štátneho rozpočtu bola pre tento podprogram vyčlenená 
čiastka      
  3 000 tis. Sk, čo je rovnaký objem ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku.  
 Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 100,0 % upraveného 
rozpočtu, t.j.   3 000 tis. Sk. 
 Z celkového počtu 38 žiadateľov bolo podporených 12. Celková požiadavka na 66 
titulov niekoľkonásobne prevyšovala reálne možnosti podpory (požiadavka v roku 2003 bola 
16 676 tis. Sk). 
 
 
 05       Mimoriadne kultúrne aktivity MK SR – prezentácia kultúry v zahraničí 
 
              /v tis. Sk/ 
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%       
čerpania 

4:3 

index 
03/02x

100  
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
Podprogram: 
Mimoriadne 
kultúrne aktivity – 
prezentácia kultúry 

 
20 683  

 
2 000 

 
1 920 

 
1 865 

 
97,1 

 
9,0 
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Občianske združenia, 
nadácie a pod. 
organizácie  

 
6 968 

 
1 500 

 
1 812 

 
1 757 

 
97,0 

 
25,2 

v tom:       
  Občianske 
  združenia, nadácie – 
  642 001 

6 135 1 500 1 442 1 442 100,0 23,5 

  Neziskové 
  organizácie – 
  642 002  

30 0 100 100 100,0 333,3 

  Jednorazový 
  peňažný príspevok-   
  Fyzické osoby –  
  jednotlivci – 
  642 035 

603 0 270 215 79,6 35,7 

  Cirkvám  
  a cirkevnej  charite  
  – 642 008 

200 0 0 0 - - 

Kultúrny rozvoj 
- 647 003 

40 0 0 0 - - 

Nefinančné subjekty 
– právnické osoby –
644 002 

11 239 500 108 108 100,0 1,0 

Fyzické osoby 
podnikatelia  
– 644 003 

2 436 0 0 0 - - 

 
           Schválený limit určený pre podprogram: mimoriadne kultúrne aktivity MK SR – 
prezentácia kultúry v zahraničí na rok 2003 vo výške  2 000 tis. Sk bol rozpočtovými 
opatreniami Ministerstva financií SR  č. 18, 22 a 25  upravený  na výšku  1 920  tis. Sk.  

Čerpanie finančných prostriedkov limitu k 31.12.2003 bolo vo výške  1 865 tis. Sk, čo 
predstavuje 97,1 % z upraveného limitu.  
            V rámci podprogramu mimoriadne kultúrne aktivity – prezentácia kultúry v zahraničí 
bolo podporených 33 subjektov /35 projektov/, pričom medzi najvýznamnejšie projekty patria 
Účasť na medzinárodnom projekte PARNÍK EURÓPSKEJ KULTÚRY v Moskve, Prezentácia 
slovenskej literatúry na sympóziu Litoměřice 2003,  Účasť speváckeho zboru Collegium 
Technicum na koncertnom zájazde v USA, Impulzy a reflexie – slovenská architektúra 
20.storočia vo Viedni a mnohé ďalšie. 
           Celkový objem skutočne čerpaných finančných prostriedkov v roku 2003 v porovnaní 
s rokom 2002 sa znížil o 18 818 tis. Sk  t.j. o 91,0 %. 
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19    Mimoriadne kultúrne aktivity  
 Projekty opravy kultúrnych pamiatok 2003 – uznesenie vlády SR č. 1024/2002 
 
                                  v tis. Sk  
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%       
čerpania 

4:3 

index 
03/02x

100  
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
Podprogram: 
Projekty opravy 
kultúrnych pamiatok 

 
0  

 
2 200 

 
2 200 

 
1 200 

 
54,5 

 
x 

Z toho:       
Občianske združenia, 
nadácie a pod. 
organizácie  

 
0  

 
2 200 

 
2 100 

 
1 100 

 
52,4 

 
x 

v tom:       
   Cirkev a cirkevná  
   charita –  
   642 008 

 
0 

 
2 100 

 
2 100 

 
1 100 

 
52,4 

 
x 

Jednorazový  
peňažný príspevok– 
Fyzické osoby – 
jednotlivci – 
642 035 

 
 
0 

 
 

100 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
x 

 
 
x 

Nefinančné subjekty 
– právnické osoby –
644 002 

 
0 

 
0 

 
100 

 
100 

 
100,0 

 
x 

 
         Unesením vlády SR č. 1024/2002 bolo riešené financovanie projektov zameraných    
  na záchranu, opravu a obnovu objektov v Tokajskej vinohradníckej oblasti.  

Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2003 bolo vo výške  1 200 tis. Sk, čo 
predstavuje 54,5 % z upraveného limitu. Znížené čerpanie limitu bolo spôsobené 
nedočerpaním finančných prostriedkov v rámci rozpočtového roka 2003. 
             Podrobný  prehľad čerpania finančných prostriedkov programu Rozvoj kultúry podľa 
jednotlivých subjektov uvádzame v prílohe  č.  10a-10h 
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v Banskej Bystrici. 

2. Vyhodnotenie programov 
 
Program  00E PRO SLOVAKIA 
podprogram  01 Architektúra 
 

v tis. Sk 
Ukazovateľ Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť
2003 

% 
čerpania 

4:3 

index 
03/02 
x100 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
01 architektúra 
spolu: 

562 500 500 500 100,0 89,0 

z toho: 
Občianske združenia 
a nadácie – 642 001 

 
562 

 
500 

 

 
500 

 
500 

 
100,0 

 
89,0 

 
Schválený rozpočet na rok 2003 bol v objeme 500 tis. Sk. Skutočné čerpanie bolo v tej 

istej výške, čo oproti roku 2002 vykazovalo klesajúcu tendenciu o 11,1%. Dôvodom je nízky 
počet žiadostí o dotáciu v tomto podprograme. 

Finančné prostriedky sa poskytli na prezentáciu najmä domácej architektonickej tvorby 
prostredníctvom výstav a konferencií, z ktorých najdôležitejšie sú nasledovné: Výstava 
laureáta Ceny Emila Belluša, Výstava Cena Dušana Jurkoviča, Výstava laureátov Ceny Jozefa 
Lacka a konferencia a výstava Súčasný slovenský rodinný dom. 
 
podprogram  02 Divadelníctvo 

v tis. Sk 
Ukazovateľ Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť
2003 

% 
čerpania 

4:3 

index 
03/02 
x100 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
02 divadelníctvo 
spolu: 

1 479 1 900 1 850 1 690 91,4 114,3 
 

z toho: 
Občianske združenia 
a nadácie – 642 001 

 
1 019 

 
1 200 

 

 
1 460 

 
1 300 

 
89,0 

 
127,60 

Neziskové 
organizácie–642 002 

 
0 

 
200 

 
0 

 
0 

 
0,0 

 
0,0 

Fyzické osoby – 
jednotlivci – 642 035 

 
0 

 
50 

 
20 

 
20 

 
100,0 

 
x 

Kultúrny rozvoj – 
648 003 

 
460 

 
450 

 
370 

 
370 

 
100,0 

 
80,4 

 
 
 Schválený rozpočet na rok 2003 bol v celkovom objeme 1 900 tis. Sk. Rozpočtovým 
opatrením Ministerstva financií bol upravený na sumu  1 850 tis. Sk, v zmysle ktorého sa 
suma 50 tis. Sk presunula na príspevkovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Štátnu operu 
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Festival komornej hudby Konvergencie, národný festival Porta a medzinárodná súťaž Čírenie 
talentov  - posolstvo B. Warchala. 

 Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 1 690 tis. Sk, čo predstavuje 
91,4% upraveného rozpočtu. Financovanie kultúrnych aktivít vykazovalo oproti r. 2002 
stúpajúcu  tendenciu, t. j. vzostup o 14,3%. 
 Podporila sa účasť súborov na domácich divadelných festivaloch a prehliadkach, 
tvorba nových divadelných predstavení a prezentácia divadelného umenia v zahraničí. Medzi 
najvýznamnejšie podporené festivaly patria: Medzinárodný divadelný festival Zámocké hry 
zvolenské – XXX. ročník, medzinárodný festival kultúry nepočujúcich v Nitre a Divadelné 
inšpiratívne vystúpenia organizované v Trnave. Uviedli sa napr. tieto významné divadelné hry: 
Bash, Who is Who/Morča, Funebráci, Shallowness a iné. V zahraničí prezentovali slovenskú 
kultúru predstavenia súborov Teatro Tatro a Divadelná skupina Trnava. 
 
Podprogram 03 Hudba:    
 

 v tis. Sk 
Ukazovateľ Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť
2003 

% 
čerpania 

4:3 

index 
03/02 
x100 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
03 hudba  
spolu: 

1 729 2 500 2 500 2 455 98,2 142,0 
 

z toho: 
Občianske združenia 
a nadácie – 642 001 

 
697 

 
900 

 

 
1 316 

 
1 271 

 
96,6 

 
182,4 

Neziskové 
organizácie–642 002 

 
104 

 
300 

 
60 

 
60 

 
100,0 

 
57,7 

Fyzické osoby – 
jednotlivci – 642 035 

 
247 

 
100 

 
115 

 
115 

 
100,0 

 
46,6 

Nefinančné subjekty 
– právnické osoby 
644 002 

 
 

210 

 
 

300 

 
 

260 

 
 

260 

 
 

100,0 

 
 

123,8 
Fyzické osoby – 
podnikatelia 644 003 

 
97 

 
0 

 
229 

 
229 

 
100,0 

 
236,1 

Kultúrny rozvoj – 
648 003 

 
374 

 
900 

 
520 

 
520 

 
100,0 

 
139,0 

 
 
 Schválený rozpočet na rok 2003 bol v celkovom objeme 2 500 tis. Sk. Skutočné 
čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 2 455 tis. Sk, čo predstavuje 98,2% 
upraveného rozpočtu. Financovanie kultúrnych aktivít vykazovalo oproti roku 2002 stúpajúcu  
tendenciu, t. j. vzostup o 42,0%. 

Podporené  boli projekty zamerané na pôvodnú skladateľskú tvorbu najmä mladých 
autorov, organizovanie koncertov, festivalov a prehliadok na Slovensku aj s medzinárodnou 
účasťou, podpora mladých začínajúcich interpretov, vydávanie CD nosičov, ako aj 
organizovanie seminárov. Najvýznamnejšie aktivity: Medzinárodný festival sakrálnej hudby 
Musica sacra, Trnavské zborové dni, Medzinárodný festival aktuálnej hudby Next 2003, 
Cithara Aediculae, Hudba pod diamantovou klenbou,  Festival Peknej hudby v Banskej 
Štiavnici, Celoslovenský gospelový hudobný festival Verím Pane, Kremnický hradný organ, 



 
podprogram 04 Kinematografia a video 
 
           v tis. Sk 
 
        Ukazovateľ 

Skutočnosť 
2002 

Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnos
ť 

2003 

% 
čerpan
ia 4:3 

Index 
03/02 
x100 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
04 kinematografia 
a video  
spolu: 

 
15 523 

 
9 000 

 

 
8 700 

 

 
6 761 

 
77,7 

 
43,6 

 
z toho:  
Občianske 
združenia a nadácie 
– 642 001 

 
1 090 

 

 
1 700 

 

 
5 130 

 

 
3 580 

 
69,8 

 
328,4 

 

Neziskové 
organizácie  
– 642 002 

 
0 

 
0 
 

 
70 

 
70 
 

 
100,0 

 
0,0 

 
Cirkev    –  642 008 30 0       0 0 0,0 0,0 
Ostatné fyzické 
osoby – 
nepodnikatelia   
– 642 035      

 
0 

 
800 

 
0 

 
0 

 
0,0 

 
0,0 

Súkromní 
podnikatelia, 
právnické osoby  
– 644 002 

 
4 038 

 

 
6 500 

 

 
1 490 

 
1 150 

 

 
77,2 

 
28,5 

 

Fyzické osoby – 
podnikatelia  
– 644 003 

 
510 

 
0 

 
1 950 

 

 
1 901 

 
97,5 

 
372,7 

Obce, mestá  
– 648 003 

 
9 855 

 
0 

 
60 

 
60 

 
100,0 

 
0,6 

 
Schválený rozpočet na rok 2003 bol v celkovom objeme 9 000 tis. Sk. Rozpočtovým 

opatrením Ministerstva financií SR č. 24/2003 bol upravený na sumu 8 700 tis. Sk. V rámci 
medzirezortného programu boli presunuté finančné prostriedky v sume 300 tis. Sk do kapitoly 
Slovenskej televízie.   

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 6 761 tis. Sk, čo predstavuje 
77,7 % upraveného rozpočtu. 

Financovanie  kinematografie  a  videa vykazovalo oproti roku 2002 klesajúcu tendenciu ,  
t. j.  pokles o 56,4%. 

Podporili sa projekty zamerané predovšetkým na podporu pôvodnej tvorby mladých 
a začínajúcich tvorcov ( napr.: Školfilm s.r.o. - Čerti a Kača, Supper-man), animovanej tvorby 
(napr.: K. Kerekesová - OD PLOTNY – Kamene), dokumentárnej tvorby (napr.: P.Barabáš-
K2 FILM – Tatranskí nosiči), významných festivalov a podujatí ( napr.: ARS NOVA  - 
Medzinárodný filmový festival Bratislava 2003, OZ Hory a  mesto-4.ročník festivalu horského 
filmu a dobrodružstva...). Podporilo sa 27 projektov. 
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kultúra spolu: 

Z tohto podprogramu bolo z r. 2002 prevedených do r. 2003 1 800 tis. Sk pre subjekt 
Trigon Production – O dve slabiky pozadu. Tieto finančné prostriedky neboli v r. 2003 
vyčerpané. 
 
podprogram 05 – Inonárodná krásna literatúra – umelecký preklad 
 

v tis. Sk 
Ukazovateľ Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť
2003 

% 
čerpania 

4:3 

index 
03/02 
x100 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
05 inonárodná 
krásna literatúra 
umelecký preklad 
spolu: 

 
685 

 
1 000 

 
1 000 

 
890 

 
89,0 

 
129,9 

 

z toho: 
Občianske združenia 
a nadácie – 642 001 

 
20 

 
50 
 

 
25 

 
25 

 
100,0 

 
125,0 

Neziskové 
organizácie–642 002 

 
0 

 
50 

 
0 

 
0 

 
0,0 

 
0,0 

Cirkev a cirkevná 
charita – 642 008 

 
0 

 
50 

 
0 

 
0 

 
0,0 

 
0,0 

Nefinančné subjekty 
– právnické osoby 
644 002 

 
295 

 
850 

 
535 

 
470 

 
87,9 

 
159,3 

Fyzické osoby – 
podnikatelia-644 003 

 
370 

 
0 

 
440 

 
395 

 
89,8 

 
106,8 

 
Schválený rozpočet na rok 2003 bol v celkovom objeme 1 000 tis. Sk. Skutočné 

čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 890 tis. Sk, čo predstavuje 89,0% upraveného 
rozpočtu. Financovanie kultúrnych aktivít vykazovalo oproti r. 2002 stúpajúcu  tendenciu, t. j. 
vzostup o 29,9%. 

Podporilo sa vydávanie kvalitných prekladov klasickej a súčasnej poézie, prózy            
a esejistiky do slovenského jazyka, čím sa obohatil knižný trh. Podporilo sa vydanie týchto 
najvýznamnejších publikácií: R. M. Rilke – Elégie a rekviem, Franz Kafka – Aforizmy a iné 
kruté rozkoše, Proces, K. Jaspers – Rozum a existencia, W. Churchill – Dejiny po anglicky 
hovoriacich národov I. 
 
podprogram 06  Miestna a regionálna kultúra 
 
           v tis. Sk 

                 
Ukazovateľ 

Skutočnosť  
2002 

Schválený 
rozpočet  

2003 

Upravený 
rozpočet  

2003 

Skutočnosť 
2003 

%  
čerpania  

4:3 

index 
03/02 
x100  
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
Miestna a region. 27 662 18 000 17 800 17 576 98,7 63,5 
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z toho:  
Občianske združ. 
a nadácie – 642 001 

5 241 5 000 4 516 4 478 99,1 85,4 

neziskové organiz. - 
642 002 

20 2 150 20 20 100,0 100,0 

cirkev     - 642 008 0 0 30 30 100,0 0 

ostatné fyzické 
osoby – 
nepodnikatelia  
- 642 035 

55 300 10 10 100,0 18,2 

súkromní 
podnikatelia, 
právnické osoby  
- 644 002 

597 100 115 80 69,6 13,4 

fyzické osoby -  
podnikatelia            
- 644 003 

234 0 130 130 100,0 55,6 

obce, mestá             
- 648 003 

10 033 10 450 11 594 11 443 98,7 114,1 

fyzické osoby -  
nepodnikatelia  
                                
- 722 004 

0 0 20 20 100,0 0 

regionálny rozvoj 
miest a obci            
- 724 003 

11 482 0 1 365 1 365 100,0 11,9 

 
 Schválený rozpočet na rok 2003 bol v celkovom objeme 18 000 tis. Sk. Rozpočtovými 
opatreniami Ministerstva financií SR bol upravený na sumu 17 800 tis. Sk. Pričom 
rozpočtovým opatrením boli presunuté finančné prostriedky do kapitoly Ministerstva školstva 
SR v sume 30 tis. Sk a 170 tis. Sk bolo viazanie výdavkov za porušenie rozpočtovej disciplíny 
vyplývajúce zo zúčtovania so štátnym rozpočtom za rok 2002. 
 Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 17 576 tis. Sk, čo predstavuje 
98,7% upraveného rozpočtu. Financovanie miestnej a regionálnej kultúry vykazovalo oproti 
roku 2002 klesajúcu tendenciu t.j. pokles o 36,5%. 
 Finančné prostriedky boli určené na podporu v oblasti prezentácie kultúrneho umenia 
na Slovensku aj v zahraničí na pr.: Folklórne slávnosti pod Poľanou /Mesto Detva/,  Folklórne 
slávnosti Myjava /Mesto Myjava/, Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni /MKS 
Terchová/, Medzinárodný festival slovenskej a českej neprofesionálnej umeleckej tvorby 
/Podtatranské osvetové stredisko Poprad/, Stretnutie pod troma korunami /Obec Červený 
Kláštor/, Folklórny festival Východná /Liptovské osvetové stredisko Liptovský Mikuláš/. Ďalej 
boli podporené opravy a rekonštrukcie kultúrnych domov a amfiteátrov a vydávanie 
monografií. Celkovo bolo podporených 620 subjektov. 
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Kultúrny rozvoj – 
648 003 

 
389 

 
450 

 
314 

 
314 

 
100,0 

 
80,7 

Podprogram 07 Múzeá a galérie 
                                                 /v tis. Sk/ 

Ukazovateľ Skutočnosť 
2002 

Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť
2003 

% 
čerpania 

4:3 

index 
03/02 
x100 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
07 múzeá a galérie 
spolu: 

1 335 1 700 1 298 1 298 100,0 97,2 

z toho: 
Občianske združenia 
a nadácie – 642 001 

 
292 

 
1 000 

 

 
0 

 
0 

 
0,0 

 
0,0 

Neziskové 
organizácia–642 002 

 
0 

 
0 

 
20 

 
20 

 
100,0 

 
0,0 

Kultúrny rozvoj – 
648 003 

 
1 043 

 
700 

 
1 278 

 
1 278 

 
100,0 

 
122,5 

  
Schválený rozpočet na rok 2003 bol v celkovom objeme 1 700 tis. Sk. Rozpočtovým 

opatrením Ministerstva financií SR bol upravený na sumu  1 298 tis. Sk, v zmysle ktorého sa 
suma 402 tis. Sk presunula na príspevkové organizácie Ministerstva kultúry SR. 
 Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 1 298 tis. Sk,                    
čo predstavuje 100,0 % upraveného rozpočtu. Financovanie kultúrnych aktivít vykazovalo 
oproti r. 2002 klesajúcu  tendenciu, t. j. pokles o 2,8%. 

Podporila sa najmä záchrana nášho kultúrneho dedičstva reštaurovaním zbierkových 
predmetov, podporila sa aj akvizičná činnosť zbierkových fondov, príprava výstav a vydanie 
zborníkov. Medzi najvýznamnejšie podporené projekty patrí: reštaurovanie ikony               
sv. Michala a Pantokrata, cárskych dverí zo Zboja, vydanie zborníka Natura Carpatica           
a nákup zbierkových predmetov F. Patočku. 
Podprogram 08 Výtvarné umenie 

/ v tis. Sk/ 
Ukazovateľ Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť
2003 

% 
čerpania 

4:3 

index 
03/02 
x100 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
08 výtvarné umenie  
spolu: 

 
1 174 

 
1 300 

 
1 300 

 
1 300 

 
100,0 

 
110,7 

 
z toho: 
Občianske združenia 
a nadácie – 642 001 

 
595 

 
650 

 

 
556 

 
556 

 
100,0 

 
93,4 

Fyzické osoby 
jednotlivci – 642 035 

 
65 

 
100 

 
304 

 
304 

 
100,0 

 
467,7 

Nefinančné subjekty 
– právnické osoby 
644 002 

 
35 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0,0 

 
0,0 

Fyzické osoby – 
podnikatelia-644 003 

 
90 

 
0 

 
126 

 
126 

 
100,0 

 
140,0 
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Schválený rozpočet na rok 2003 bol v celkovom objeme 1 300 tis. Sk. Skutočné 
čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 1 300 tis. Sk, čo predstavuje 100,0% 
upraveného rozpočtu. Financovanie kultúrnych aktivít vykazovalo oproti r. 2002 stúpajúcu  
tendenciu, t. j. vzostup o 10,7%. 

Podporené boli projekty najmä mladých výtvarníkov s celoslovenským                            
a medzinárodným dosahom a umožnila sa prezentácia ich výtvarného umenia  na výstavách 
doma      a v zahraničí. Medzi najúspešnejšie patrí: A Room on Their Own, The last East 
Europen Show, Socha a objekt VIII., Medzinárodné  výtvarné sympózium Osrblie. Zastúpené 
boli aj výstavy staršej generácie, ako napr.: výstava Bohumila Baču, Jozefa Jankoviča a Ivici 
Krošlákovej. 
 
podprogram 09 Úžitkové umenie a dizajn 
 

                                                                           / v tis. Sk/ 
Ukazovateľ Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť
2003 

% 
čerpania 

4:3 

index 
03/02 
x100 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
09 úžitkové umenie 
a dizjan 
spolu: 

 
699 

 
700 

 
700 

 
700 

 
100,0 

 
100,1 

 
z toho: 
Občianske združenia 
a nadácie – 642 001 

 
429 

 
450 

 

 
411 

 
411 

 
100,0 

 
95,8 

Fyzické osoby 
jednotlivci – 642 035 

 
40 

 
50 

 
20 

 
20 

 
100,0 

 
50,0 

Nefinančné subjekty 
– právnické osoby 
644 002 

 
35 

 
50 

 
0 

 
0 

 
0,0 

 
0,0 

Fyzické osoby – 
podnikatelia-644 003 

 
0 

 
0 

 
25 

 
25 

 
100,0 

 
0,0 

Kultúrny rozvoj – 
648 003 

 
195 

 
150 

 
244 

 
244 

 
100,0 

 
125,1 

 
 
 Schválený rozpočet na rok 2003 bol v celkovom objeme 700 tis. Sk. Skutočné čerpanie 
finančných prostriedkov bolo vo výške 700 tis. Sk, čo predstavuje 100,0% upraveného 
rozpočtu. Financovanie kultúrnych aktivít vykazovalo v porovnaní s rokom 2002 
nezmenený stav. 

Podporili sa sympóziá, výstavy a prehliadky najmä súčasných umelcov a umožnila sa 
ich prezentáciu doma a v zahraničí. Medzi najvýznamnejšie patria: Trienále plagátu Trnava, 
Medzinárodné keramické sympózium Lučenec – 15. ročník, Medzinárodné sympózium 
umeleckého šperku Kremnica 2003 a výstavné aktivity Domu fotografie v Poprade. Podpora 
sa poskytla na reedíciu publikácie Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let 20. století. 
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medzirezortného programu boli presunuté finančné prostriedky v celkovej sume 1 280 tis. Sk, 
t. j. 700 tis. Sk do rozpočtovej organizácie Ministerstva kultúry SR, 100 tis. Sk                        

podprogram 10 Pamiatková starostlivosť 
 
           v tis. Sk 
 
Ukazovateľ 

Skutočnosť 
2002 

Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

% 
čerpania 

4:3 

Index 
03/02 
x100 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
10 pamiatková 
starostlivosť 
spolu: 

 
34 868 

 
25 000 

 

 
23 380 

 
21 606 

 
92,4 

 
62,0 

z toho: 
Občianske 
združenia,nadácie 
– 642 001 

 
399 

 

 
500 

 

 
250 

 
0 

 
0,0 

 
0,0 

Neziskové 
organizácie  
– 642 002 

 
20 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0,0 

 
Cirkev    –  
642 008 

 
19 515 

 
18 900 

 
9 800 

 

 
8 980 

 
91,6 

 
46,0 

 
Ostatné fyzické 
osoby – 
nepodnikatelia   
– 642 035      

 
1 130 

 
1 500 

 

 
1 840 

 
1 640 

 
89,1 

 
145,1 

Súkromní 
podnikatelia, 
právnické osoby  
– 644 002 

 
250 

 
100 

 
200 

 
200 

 

 
100,0 

 
80,0 

Fyzické osoby – 
podnikatelia  
– 644 003 

 
30 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0,0 

 
0,0 

Obce, mestá  
– 648 003 

 
4 425 

 
4 000 

 
3 870 

 
3 716 

 
96,0 

 
84,0 

Občianske 
združenia 
a nadácie – 
722 001 

 
4 000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0,0 

 
0,0 

Cirkev – 722 002  
4 499 

 
0 

 
2 970 

 
2 970 

 
100,0 

 
66,0 

Fyzické osoby – 
podnikatelia 
– 722 004 

 
0 

 
0 

 
710 

 
560 

 
78,9 

 
0,0 

Ostatné právnické 
osoby – 723 002 

 
0 

 
0 

 
500 

 
500 

 
100,0 

 
0,0 

 
Schválený rozpočet na rok 2003 bol v celkovom objeme 25 000 tis. Sk. Rozpočtovým 

opatrením Ministerstva financií SR č. 24/2003 bol upravený na sumu 23 380 tis. Sk. V rámci 
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podnikatelia  
– 644 003 

990 500 630 
 

630 100,0 63,6 

do príspevkovej organizácie Ministerstva kultúry SR, 400 tis. Sk do kapitoly Ministerstva 
školstva SR, 80 tis. Sk do kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR.  

   Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 21 606 tis. Sk, čo predstavuje 
92,4 % upraveného rozpočtu. Financovanie  pamiatkovej starostlivosti  vykazovalo oproti roku 
2002  klesajúcu tendenciu, t. j.  pokles o 38,0%. 

Podporili sa projekty na rekonštrukcie a  obnovy národných kultúrnych pamiatok   
v havarijnom stave, ďalej drevené, ľudové a  technické stavby, pamiatky z obdobia 
stredoveku, pamiatky, ktoré sú trvalo obývané vlastníkmi. Pozornosť si zaslúži najmä: oprava 
stropu v ortodoxnej synagóge v Prešove, reštaurovanie nástenných malieb v evanjelickom a. v. 
kostole v  Dobšinej, v  rímskokatolíckom. kostole sv. Mikuláša v Sazdiciach,  reštaurovanie 
ikonostasu z dreva gréckokatolíckeho kostola sv. Michala Archanjela v Šemetkovciach,  
opravy  meštianskych domov, hospodárskych stavieb v Levoči, v Banskej Štiavnici, vo 
Vlkolínci, zastrešenie kaštieľa v Drahňove. Podporených bolo 162 projektov. 

V tomto podprograme bolo znížené čerpanie v roku 2003 o 340 tis. Sk, čo predstavovalo 
viazanie výdavkov za porušenie rozpočtovej disciplíny vyplývajúce zo zúčtovania so štátnym 
rozpočtom za rok 2002 a to v položkách 642 008 o 100 tis. Sk a v 642 084 (teraz 642 035)        
o 240 tis. Sk. Rozpočtovým  opatrením  bola  táto  suma  znížená  v  položkách  642 008    
o 150 tis. Sk  a v  648 003 o 190 tis. Sk. 
 
podprogram 11 Rozhlasová a televízna tvorba 
          /v tis. Sk/ 
 
        Ukazovateľ 

Skutočnosť 
2002 

Schvále
ný 

rozpočet 
2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

% 
čerpania 

4:3 

Index 
03/02 
x100 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
11 rozhlasová 
a televízna 
tvorba  
spolu: 

 
2 360 

 
3 500 

 
3 140 

 
3 050 

 
97,1 

 
129,2 

z toho: 
Občianske 
združenia, 
nadácie – 642 001 

 
650 

 

 
700 

 

 
1 290 

 

 
1 290 

 
100,0 

 
198,5 

 

Neziskové 
organizácie  
– 642 002 

 
0 

 
250 

 
0 

 
0 

 
0,0 

 
0,0 

Cirkev – 642 008 
 

 
0 

 
50 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0,0 

Ostatné fyzické 
osoby – 
nepodnikatelia   
– 642 035      

 
60 

 
1 000 

 
90 

 
0 

 
0,0 

 
0,0 

Súkromní 
podnikatelia, 
právnické osoby  
– 644 002 

 
660 

 
1 000 

 

 
1 130 

 
1 130 

 

 
100,0 

 
171,2 

Fyzické osoby –       
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Schválený rozpočet na rok 2003 bol v celkovom objeme 3 500 tis. Sk. Rozpočtovým 
opatrením Ministerstva financií SR č. 24/2003 bol upravený na sumu 3 140 tis. Sk. V rámci 
medzirezortného programu  boli  presunuté  finančné prostriedky   v celkovej sume 360 tis. Sk 
t. j. 210 tis. Sk do kapitoly Slovenského rozhlasu, 150 tis. Sk do kapitoly Slovenskej televízie. 

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 3 050 tis. Sk, čo predstavuje 
97,1 % upraveného rozpočtu. Financovanie  rozhlasovej a televíznej tvorby  vykazovalo oproti 
roku 2002 stúpajúcu  tendenciu , t. j.  vzostup o 29,2%. 

Podporila sa pôvodná dramatická tvorba, vznik nových rozhlasových a televíznych diel, 
tvorba pre deti a mládež. Medzi najvýznamnejšie patria: televízny dokumentárny film               
P. Barabáša - Očami hôr Zeme, dokumentárny cyklus OZ UNITED FILMMAKERS - Takmer 
zabudnuté epizódy, tel. film JMB Film a TV Production, s.r.o. – Konečná stanica.  Podporilo 
sa 19 projektov. 
 
podprogram 12 Tanečná kultúra 
 
         /v tis. Sk/ 
 
        
Ukazovateľ 

Skutočnosť 
2002 

Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

% 
čerpan
ia 4:3 

Index 
03/02 
x100 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
12 tanečná 
kultúra 
spolu: 
 

 
1 000 

 
900 

 
900 

 
900 

 
100,0 

 
90,0 

 

z toho: 
Občianske 
združenia, 
nadácie – 
642 001 

 
852 

 

 
900 

 
726 

 
726 

 
100,0 

 
85,2 

Ostatné fyzické 
osoby – 
nepodnikatelia   
– 642 035      

 
0 

 
0 

 
50 

 
50 

 
100,0 

 
0,0 

Obce, mestá  
– 648 003 

 

 
148 

 
0 

 
124 

 
124 

 
100,0 

 
83,8 

 
 
Schválený rozpočet na rok 2003 bol v celkovom objeme 900 tis. Sk.  
Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 900 tis. Sk, čo predstavuje 100,0 

% schváleného rozpočtu. Financovanie tanečnej kultúry vykazovalo oproti roku 2002 
klesajúcu  tendenciu, t. j.  pokles o 10,0%. 

Podporila sa reprezentácia tanečného umenia na celoštátnych a  medzinárodných 
festivaloch a prehliadkach a tvorivých dielňach. Napr.: Bratislava v pohybe, Interpretačná 
súťaž – ÚTUS, Medzinárodná baletná súťaž – Brno 2003, Prešporské tangá. 
Podporilo sa 17 projektov. 
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vysokých škôl  
spolu: 

podprogram 13 Odborná a vedecká literatúra 
 

                                                                       / v tis. Sk/ 
Ukazovateľ Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť
2003 

% 
čerpania 

4:3 

index 
03/02 
x100 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
13 odborná a 
vedecká literatúra 
spolu: 

 
1 055 

 
2 000 

 
1 570 

 
1 570 

 
100,0 

 
148,8 

 
z toho: 
Občianske združenia 
a nadácie – 642 001 

 
320 

 
400 

 

 
870 

 
870 

 
100,0 

 
271,9 

Fyzické osoby 
jednotlivci – 642 035 

 
80 

 
1 100 

 
80 

 
80 

 
100,0 

 
100,0 

Nefinančné subjekty 
– právnické osoby 
644 002 

 
346 

 
500 

 
290 

 
290 

 
100,0 

 
83,8 

Fyzické osoby – 
podnikatelia-644 003 

 
99 

 
0 

 
330 

 
330 

 
100,0 

 
333,3 

Kultúrny rozvoj – 
648 003 

 
210 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0,0 

 
 
 Schválený rozpočet na rok 2003 bol v celkovom objeme 2 000 tis. Sk. Rozpočtovým 
opatrením Ministerstva financií SR č. 24/2003 bol upravený na sumu  1 570 tis. Sk, v zmysle 
ktorého sa suma 240 tis. Sk presunula na príspevkové a rozpočtové organizácie MK SR           
a suma 190 tis. Sk do kapitoly Slovenská akadémia vied. 
 Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 1 570 tis. Sk, čo predstavuje 
100,0% upraveného rozpočtu. 

Financovanie kultúrnych aktivít vykazovalo oproti r. 2002 stúpajúcu  tendenciu, t. j. 
vzostup o 48,8%. 

Podporili sa knižné vydania hodnotných diel z rôznych vedných odborov a odborných 
disciplín. K najvýznamnejším patria: Vznešená žena v stredoveku, Dejiny parašutizmu na 
Slovensku, Osem storočí slovenskej heraldiky, Povodeň nie je veľká voda, Ivan Mistrík:  
Spomienky. 
 
podprogram 14 Kultúrne aktivity vysokých škôl  
 
           v tis. Sk 
 
        
Ukazovateľ 

Skutočnosť 
2002 

Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

% 
čerpania 

4:3 

Index 
03/02 
x100 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
14 kultúrne 
aktivity 

 
160 

 
1 000 

 
364 

 
364 

 
100,0 

 
227,5 
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z toho: 
Občianske 
združenia 
a nadácie – 
642 001 

 
140 

 
1 000 

 
266 

 
266 

 
100,0 

 
190,0 

Neziskové 
organizácie  
– 642 002 

 
0 

 
0 

 
98 

 
98 

 
100,0 

 
0,0 

Ostatné fyzické 
osoby – 
nepodnikatelia   
– 642 035      

 
20 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0,0 

 
0,0 

 
Schválený rozpočet na rok 2003 bol v celkovom objeme 1 000 tis. Sk. Rozpočtovým 

opatrením Ministerstva financií SR č. 24/2003 bol upravený na sumu 364 tis. Sk. V rámci 
medzirezortného programu boli presunuté finančné prostriedky v sume 636 tis. Sk do kapitoly 
Ministerstva školstva.   

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 364 tis. Sk, čo predstavuje 100,0 
% upraveného rozpočtu. Financovanie  kultúrnych aktivít vysokých škôl vykazovalo oproti 
roku 2002 stúpajúcu tendenciu , t. j.  vzostup o 127,5%. 

Podporili sa kultúrne aktivity VŠ zamerané na súčasné umelecké prejavy doma 
a v zahraničí, kultúrne aktivity VŠ neumeleckého typu, vydávanie publikácií. Napr.: Piesne 
a tance z Tekova, Tvorivá dielňa katedry fotografie a katedry dizajnu VŠVU Bratislava,  
Bulletin k 50. výročiu založenia súboru Technik STU. Podporilo sa 21 projektov. 
 
podprogram 15 Knihovníctvo 
 
           /v tis. Sk/ 
 
Ukazovateľ 

Skutočnosť 
2002 

Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

% 
čerpania 

4:3 

Index 
03/02 
x100 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
15 
knihovníctvo 
spolu: 
 

 
817 

 
1 000 

 
960 

 

 
830 

 
86,5 

 
101,6 

z toho: 
Občianske 
združenia 
a nadácie -
642 001 

 
36 

 
50 

 
204 

 
74 

 
36,3 

 
205,6 

Neziskové 
organizácie  
– 642 002 

 
0 

 
50 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0,0 

Obce, mestá  
– 648 003 

 

 
781 

 
900 

 
756 

 
756 

 
100,0 

 
96,8 

 



Schválený rozpočet na rok 2003 bol v celkovom objeme 1 000 tis. Sk. Rozpočtovým 
opatrením Ministerstva financií SR č. 24/2003 bol upravený na sumu 960 tis. Sk. V rámci 
medzirezortného  programu  boli  presunuté  finančné  prostriedky  v celkovej sume 40 tis. Sk, 
t. j. 20 tis. Sk do rozpočtovej organizácie Ministerstva kultúry SR, 20 tis. Sk do príspevkovej 
organizácie Ministerstva kultúry SR.    

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 830 tis. Sk, čo predstavuje  
86,5 % upraveného rozpočtu. Financovanie  knihovníctva vykazovalo oproti roku 2002 
stúpajúcu tendenciu , t. j.  vzostup o 1,6%. 

Podporilo sa predovšetkým doplňovanie knižničných fondov knižníc. Napr.: 
Encyklopedická náučná literatúra a klasická slovenská a svetová literatúra.  
Podporilo sa 126 projektov. 
Podrobný  prehľad čerpania finančných prostriedkov programu Pro Slovakia podľa 
jednotlivých subjektov uvádzame v prílohách  č.  13a – 13p. 
 
Program Oficiálna rozvojová pomoc 
Podprogram Projekty na pomoc krajanom  05T 06 (07I) 
 

        
       /v tis. Sk/ 

 
Ukazovateľ 

Skutočnosť 
2002 

Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

% 
čerpania 

4:3 

index 
03/02x

100 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
Projekty na pomoc 
krajanom spolu: 

 
2 428 

 
3 500 

 
3 500 

 
702 

 
20,1 

 
28,9 

z toho: 
Bežné transfery do 
cudziny jednotlivcom 
a neziskovým org. 
- 649 002 

 
 

2 133 

 
 

3 500 

 
 

3 309 

 
 

702 

 
 

21,2 

 
 

33,0 

Kapitálové transfery 
do zahraničia 
- 725 

 
295 

 
0 

 
191 

 
0 

 
x 

 
x 

 
 V roku 2003 bolo z prostriedkov štátneho rozpočtu vyčlenených na tento program 
celkom   3 500 tis. Sk, čo predstavuje viac ako 40 %-ný pokles v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom. 
 Finančné prostriedky určené pre podprogram Projekty na pomoc krajanom boli v roku 
2003 rozpočtované v rámci medzirezortného programu Oficiálna rozvojová pomoc pod 
gestorstvom Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Toto začlenenie 
znemožnilo poskytovanie finančných prostriedkov na účely definované v zásadách pre 
poskytovanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na kultúrne aktivity zahraničných 
Slovákov tak, ako v predchádzajúcom období. Preto ministerstvo kultúry iniciovalo zmenu 
spočívajúcu vo vyňatí podprogramu z programu a jeho následné preklasifikovanie                 
na samostatný program v programovej štruktúre kapitoly ministerstva kultúry. Nadväzne        
na uznesenie vlády SR č. 1092 zo dňa 19.11.2003 boli rozpočtovým opatrením č. 32 finančné 
prostriedky v plnej výške presunuté a preklasifikované do samostatného programu. 
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v Badíne 215 tis. Sk. Ďalej boli Rímskokatolíckemu farskému úradu Narodenia Panny Márie, 
Vranov nad Topľou poskytnuté prostriedky štátneho rozpočtu – kapitálový transfer v sume    

 V súlade s rozpočtovým opatrením č. 30 - nadväzne na charakter schválených 
projektov - bola časť finančných prostriedkov vo výške 191 tis. Sk so súhlasom ministerstva 
financií presunutá z kategórie bežných do kapitálových výdavkov. 

S ohľadom na neskorý termín realizácie potrebných presunov bolo - nadväzne na žiadosť 
ministerstva kultúry - rozpočtovým opatrením č. 36 zo dňa 23.12.2004 povolené použitie 
rozpočtových prostriedkov v nasledujúcom roku. 
 Minimálne čerpanie prostriedkov v roku 2003 (s ohľadom na vyššie uvedené 
skutočnosti) predstavuje suma 702 tis. Sk, čo je 20,1 % upraveného rozpočtu. 
 Finančné prostriedky z tohto transferu boli určené predovšetkým na podporu realizácie 
kultúrnych aktivít krajanských organizácií smerujúcich k zachovaniu tradícií a zvykov krajiny 
predkov. 

Podrobný prehľad čerpania pridelených finančných prostriedkov jednotlivým 
subjektom uvádzame v  prílohe č. 14. 
 
8.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 
 
642 008 Cirkvám a cirkevnej charite       
                                                                                                                                / v tis. Sk /  
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2002 
Schválený 
rozpočet 

2003 

Upravený 
rozpočet 

2003 

Skutočnosť 
2003 

%     
čerpania 

4:3 

index  
03/02 
x100      
4:1     

a          1           2          3         4          5          6 
Cirkvi  
a náboženské  
spoločnosti 

 
  582 761 

 
 621 007 

 

 
 628 233 

 
  628 232 

 
100,0 

 
107,8 

SKCH  57 500 60 375 60 375 60 375 100,0 105,0 
Evanjelická 
Diakonia  

  5 300   5 495  5 588  5 588 100,0 105,4 

kap.transfer 
722002 

 3 000 -  1 355  1 355 100,0 45,2 

Spolu    648 561 686 877  695 551   695 550 100,0 107,2 
 
 
 Rozpisom štátneho rozpočtu na rok 2003 bol pre cirkvi a cirkevnú charitu stanovený 
objem finančných prostriedkov na bežné výdavky vo výške 686 877 tis. Sk.   
 V priebehu roka 2003 sa realizovali tieto rozpočtové opatrenia: 

- viazanie / zníženie / rozpočtu bežných výdavkov v zmysle uznesenia vlády SR 
č.89/2003 v sume 10 301 tis. Sk 

- zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o čiastku 17 620 tis. Sk účelovo určenú na 
financovanie výdavkov súvisiacich s návštevou Svätého Otca Jána Pavla II. na 
Slovensku 11. ž 14. septembra 2003 v zmysle uznesenia vlády SR č. 717 zo dňa 
16.7.2003  
Upravený rozpočet na bežné výdavky činil k 31. 12. 2003 čiastku 694 196 tis. Sk a bol 

aj v tejto výške poukázaný cirkevným subjektom / 100,0 % plnenie upraveného rozpočtu /. 
Skutočné čerpanie je nižšie o 1 tis. Sk vratku od Rímsko-katolíckej cirkvi, Banská Bystrica. 

Kapitálové transfery boli poukázané RKC, Biskupstvo Rožňava na realizáciu výťahu 
v sume 1 050 tis. Sk a RKC, Biskupstvo B. Bystrica na stavebné úpravy v kňazskom seminári 
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financovanie projektu „Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum – 
obnova a revitalizácia historických budov Univerzitnej knižnice 

40 tis. Sk na rekonštrukciu kostolnej veže a Evanjelickému cirkevnému zboru, Komárno bol 
poskytnutý kapitálový transfer v sume 50 tis. Sk na výstavbu Evanjelického kostola v Iži.    
   Prostriedky štátneho rozpočtu určené na bežné výdavky boli čerpané na platy 
duchovných, odvody do poistných fondov a NÚP a na prevádzku ústredí cirkví a charity.             

Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov uvádzame v prílohe č. 12.    
 
3.  Prostriedky získané z privatizácie 
 
  Ministerstvu kultúry SR neboli v roku 2003 poskytnuté finančné prostriedky z Fondu 
národného majetku SR získané z privatizácie. 
 
4. Vonkajšie kontroly vykonané kontrolnými orgánmi v roku 2003  
 
Názov 
organizácie 

 
Vonkajšia kontrola 

Slovenská 
národná knižnica, 
Martin 

 
1/ Kontrolný orgán:  
Kontrolná skupina MK SR 
Dátum vykonania kontroly: 
Od 9.12.2002 do 6.2.2003 
Predmet kontroly: 
Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych    predpisov   pri    odbornej 
správe zbierkových 
predmetov, požiarnej ochrany, bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a zabezpečenia 
ochrany objektov.  
Výsledok kontroly: 
Kontrola zistila 32 nedostatkov, na ich  odstránenie prijal generálny 
riaditeľ SNK  opatrenie vo forme Príkazu č. 4/2003.  

Univerzitná 
knižnica v 
Bratislave 

1/Kontrolný orgán: 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky 
Dátum vykonania kontroly: 
Od 04.03.2003 do 15.05.2003 
Predmet kontroly: 
Štátny dozor nad verejnou prácou „Multifunkčné kultúrne a knižničné 
centrum – obnova a revitalizácia historických budov Univerzitnej knižnice 
v Bratislave“ 
Výsledok kontroly: 
Záznam o vykonaní štátneho dozoru. Opatrenia nebolo potrebné prijať. 
2/Kontrolný orgán: 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
Dátum vykonania kontroly: 
Od 22.09.2003  
Predmet kontroly: 
Hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu SR a nakladania 
s majetkom štátu za obdobie od 1.01.2001 do 30.06.2003 
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žiadny záujemca so ZPS, ktorý by spĺňal 
príslušné kvalifikačné požiadavky.    

v Bratislave“ 
- správnosť a oprávnenosť použitia finančných prostriedkov z úveru 
poskytnutého Rozvojovou bankou Rady Európy. 
Výsledok kontroly: 
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly k 20.02.2004 nebola 
prerokovaná. 

 
Štátna vedecká 
knižnica, Prešov 

 
1. Kontrolný orgán: 
Sociálna poisťovňa v Bratislave 
pobočka Prešov.  
Dátum vykonania kontroly: 
20.10.2003 – 21.10.2003  
Predmet kontroly: 
Kontrola odvodu poistného na nemocenské poistenia a dôchodkové 
zabezpečenie a kontrola hospodárenia s prostriedkami nem. 
poistenia a štátnymi sociálnymi dávkami. 
Kontrolované obdobie:1.10.2000-30.9.2003 
Výsledok kontroly: 
Kontrolou bolo zistené, že v priebehu troch rokov boli šesťkrát oneskorene 
uhradené odvody na sociálne poistenie a bolo predpísané penále 
z omeškania vo výške 738,-Sk. Organizácia podala žiadosť o odpustenie 
penále, prípad je v štádiu riešenia. 

Iné nedostatky zistené neboli. 
   

 

Štátna vedecká 
knižnica, Košice 

 
1/ Kontrolný orgán: 
NÚP OÚP Košice I.  
Dátum vykonania kontroly: 
12.3.2003 
 Predmet kontroly: 
 Dodržiavanie paragrafov 113 a 114 zákona 
 č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení 
 neskorších predpisov. 
 Výsledok kontroly: 
 Knižnica v roku 2002 nezamestnávala 
 povinný počet občanov so zmenenou pra- 
 covnou schopnosťou, čím porušila § 113 
 ods. l písm.d/zákona. V súlade s § 114 ods.1 
 zákona bola povinná odviesť najneskôr do 
 31.3.2003 za občana, ktorý je chýbal do 
 plnenia zamestnávania povinného podielu 
 počtu OZPS odvod  na účet úradu práce vo 
výške 16.200,- Sk, čo knižnica aj uhradila. 
Právna zodpovednosť za neplnenie podielu 
nebola vyvodená, nakoľko pri obsadzovaní 
voľných pracovných miest sa nevyskytol 
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638 488 Sk a penále vo výške 1 138 499,- Sk. . Na základe žiadostí 

2/ Kontrolný orgán: 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranné- 
ho zboru v Košiciach. 
Dátum vykonania kontroly: 
Dňa 5.9.2003 
Predmet kontroly: 
Následná protipožiarna kontrola vykonaná  
dňa 5.9.2003. 
Výsledok kontroly: 
Kontrolným orgánom bolo zistené, že opatre- 
nia z komplexnej protipožiarnej kontroly 
vykonané v roku 2002 boli splnené vo všetkých bodoch a nové 
protipožiarne nedostatky neboli zistené.  

Ministerstvo 
kultúry SR aparát 

1/Kontrolný orgán: 
Najvyšší kontrolný úrad SR 
Dátum vykonania kontroly: 
Od 14.4 do 25.6.2003 
Predmet kontroly: 
Kontrola hospodárenia s prostriedkami ŠR 
Výsledok kontroly: 
 Porušenie v personálnej oblasti. 
2/ Kontrolný orgán: 
Najvyšší kontrolný úrad SR 
Dátum vykonania kontroly: 
Od 18.11 do 5.12.2003 
Predmet kontroly: 
Predaj kultúrnej pamiatky kaštieľ  
Tonkovce 
Výsledok kontroly: 
Neuzavreté. 

         
Štátna vedecká 
knižnica B. 
Bystrica 

Územná vojenská správa  Banská Bystrica 
Kontrola bola zameraná na uplatňovanie právnych noriem a predpisov 
upravujúcich výkon civilnej služby. 
Neboli zistené nedostatky. 
Okresný úrad Banská Bystrica –  
Odbor požiarnej ochrany uskutočnil následnú kontrolu odstránenia 
zistených nedostatkov z kontroly realizovanej v knižnici v roku 2002. 

 
Slovenské 
národné divadlo 
Bratislava 

 
Odbor rezortnej kontroly MK SR 
Kontrola zameraná na hospodárenie s verejnými prostriedkami v rokoch 
2000- I.polrok 2003. Výsledky kontroly budú postúpené na posúdenie 
Správe finančnej kontroly . 
Inšpektorát práce Bratislava I 
Kontrola zameraná na zabezpečenie požiadaviek pre účinkovanie 
fyzických osôb do 15. roku veku v divadelných hrách. 

Nová scéna 
Bratislava 

Správa finančnej kontroly Bratislava 
Kontrola bola zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedkami ŠR. 
SFK vyčíslila odvod za porušenie rozpočtovej disciplíny  vo výške 
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ŠR určených na reprezentačné výdavky spojené so slávnostným koncertom 
pri príležitosti 10. výročia Ústavy SR. 

organizácie na poskytnutie úľavy na zamedzenie tvrdosti zákona za  
porušenie rozpočtovej  disciplíny  bol zostávajúci odvod vo výške 4469 Sk 
a penále vo výške 7970,- Sk , ktoré organizácia odviedla do ŠR. 
Všeobecná zdravotná poisťovňa Bratislava 
Kontrola zameraná na  správnosť odvodu poistného. Bol zistený preplatok 
na poistnom vo výške 86 327,- Sk. 

Štátna opera B. 
Bystrica 

Inšpektorát práce B. Bystrica 
Kontrola zameraná na dodržiavanie pracovnoprávnych a ostatných 
predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany  zdravia pri práci, mzdových 
predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv. 
Boli zistené nedostatky v oblasti pracovných podmienok, v riadení BOZP, 
v prevádzkových budovách, v oblasti VTZ a PPV. Na odstránenie 
zistených nedostatkov boli prijaté opatrenia. 

Štátne divadlo 
Košice 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice 
Kontrola zameraná na komplexnú protipožiarnu ochranu. 
Za zistené nedostatky bola uložená pokuta vo výške 10 000 Sk.  
Sociálna poisťovňa  Košice 
Kontrola zameraná na správnosť odvodu poistného na nemocenské 
poistenie a dôchodkové zabezpečenie.  Za zistené nedostatky  bolo 
predpísané penále vo výške 10 000,- Sk. 
  

Lúčnica Daňový úrad Bratislava I 
Kontrola  zameraná na dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 
a funkčných požitkov. 
Neboli zistené nedostatky. 

SF Bratislava Odbor rezortnej kontroly MKSR 
Kontrola zameraná na hospodárenie s účelovo  
určenými  finančnými prostriedkami z rezervy vlády. Kontrola napadla  
spôsob použitia prostriedkov na reprezentačné účely. 
Správa finančnej kontroly  
Následná kontrola zameraná na použitie účelových prostriedkov 
poskytnutých z rezervy vlády.  Kontrola zistila neoprávnené použitie 
prostriedkov zo ŠR v sume 3000 Sk , súčasne  vyčíslila penále vo výške 
2520 Sk. SF s v tejto veci obrátila na MF SR so žiadosťou o povolenie 
úľavy  na zamedzenie tvrdosti zákona. 

SĽUK Bratislava Okresný úrad Bratislava V 
Kontrola zameraná na plnenie úloh na úseku COO. Zistené boli len 
administratívne nedostatky, ktoré boli v termíne odstránené. 

MUS Ifjú Szivek Správa finančnej kontroly Bratislava 
Následná kontrola zameraná na  overenie kontrolných zistení . Kontrola 
zistila porušenie rozpočtovej disciplíny – neoprávnené použitie finančných 
prostriedkov vo výške 201 tis. Sk a zadržané finančné prostriedky vo výške 
32 tis. Sk . Organizácia požiadala MF SR o úľavu na zamedzenie tvrdosti 
zákona. Po povolení úľavy organizácia odviedla zostávajúci odvod vo 
výške 93  256 Sk na príjmový účet štátneho rozpočtu.  
Na odstránenie zistených nedostatkov prijal súbor 14 opatrení . 

ŠF Košice Odbor rezortnej kontroly MK SR 
Následná kontrola zameraná na hospodárenie s účelovými prostriedkami  
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Kontrolou neboli zistené nedostatky. 

Správa finančnej  kontroly  
Následná kontrola zameraná na dodržiavanie rozpočtovej disciplíny. 
Výsledky kontroly potvrdili dodržiavanie a plnenie všetkých uložených 
a kontrolovaných opatrení a záväzkov. 

HC Bratislava Daňový úrad Bratislava I 
Kontrola zameraná na Dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 
a funkčných požitkov za obdobie 2000 a 2001. 
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 

SCD Bratislava Najvyšší kontrolný úrad  Bratislava 
Kontrola zameraná na hospodárenie s prostriedkami ŠR a kontrolu 
hospodárenia s majetkom štátu za roky 2001-2003 
 

SKN Levoča Okresný úrad práce Levoča 
Kontrola zameraná na dodržiavanie podmienok z uzavretých dohôd 
o poskytnutí finančného príspevku právnickej osobe na zriadenie 
chráneného pracoviska pre občana so zmenenou pracovnou schopnosťou. 
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 

SNM Bratislava Ministerstvo kultúry SR – odbor kontroly 
Následná finančná kontrola zameraná na hospodárenie s prostriedkami ŠR, 
pridelenými z rezervy vlády  na  prezentáciu výstavy „Stred Európy okolo 
roku 1000“ 
Výsledok kontroly:  Porušenie rozpočtovej disciplíny a stanovená 
odvodová povinnosť vo výške 230 161,- Sk a 302 190 tis. Sk. Organizácia 
prijala opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou – bol 
vydaný príkaz riaditeľa č. 4/2003 
Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava 
Kontrola odvodu poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové 
zabezpečenie. 
Výsledok kontroly: bol vydaný Platobný výmer  na úhradu penále vo 
výške 2498 Sk 
Správa finančnej kontroly Bratislava 
Následná finančná kontrola hospodárenia s prostriedkami ŠR a overenie 
výsledkov následnej finančnej kontroly, vykonanej odborom kontroly  MK 
SR 
Výsledok kontroly: bolo zistené porušenie rozpočtovej disciplíny 
a stanovená odvodová povinnosť vo výške 257 110 ,- Sk a penále 
260 162,- Sk. 
SNM  prijalo opatrenia  na odstránenie zistených nedostatkov príkazom 
riaditeľa č. 14/2003. 
Ministerstvo kultúry SR – odbor kontroly 
Kontrola zameraná na dodržiavanie predpisov v oblasti bezpečnosti práce, 
požiarnej ochrany, odbornej správy zbierkových predmetov a zabezpečenia 
ochrany objektov. 
Objekt kontroly: SMN  Múzeum Červený kameň 
SNM prijalo na odstránenie nedostatkov kontroly opatrenia – príkaz 
riaditeľa č. 15/2003 
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku 
Kontrola bola zameraná na ochranu objektov pred požiarmi. 
Objekt kontroly: Múzeum Červený kameň 
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poistenie a dôchodkové zabezpečenie a hospodárenie s prostriedkami 

Inšpektorát práce Bratislava 
Inšpekcia práce podľa  zákona 65/2000 o inšpekcii práce v znení 
neskorších predpisov 
Objekt kontroly: SNM Múzeum Červený kameň 
Kontrolou neboli zistené nedostatky. 
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Rožňava 
Komplexná protipožiarna kontrola 
Objekt kontroly: SMN - Múzeum Betliar 
Kontrolou neboli zistené nedostatky. 
Sociálna poisťovňa Svidník 
Kontrola odvodu poistného a hospodárenia s prostriedkami nemocenského 
poistenia 
Objekt kontroly: SNM MURK 
Kontrolou neboli zistené nedostatky. 
Národný úrad práce – OÚP Svidník 
Kontrola dodržiavania zákona o zamestnanosti. 
Objekt kontroly: SNM MURK 
Neboli zistené nedostatky. 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Veľký Krtíš 
Následná protipožiarna kontrola 
Objekt kontroly: SNM Múzeum bábkárskych kultúr a hračiek  Modrý 
Kameň 
Neboli zistené nedostatky. 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 
Kontrola bola zameraná na  štátny dozor nad verejnou prácou. 
Objekt kontroly: Rekonštrukcia kúrií SNM Žiškova Bratislava 
Kontrolou neboli zistené nedostatky. 

STM Košice 
 

      Odbor rezortnej kontroly MK SR 
Následná finančná kontrola zameraná na hospodárenie s účelovo 
určenými prostriedkami štátneho rozpočtu z rezervy vlády SR.  
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 
Okresný  úrad Košice I 

Kontrola zameraná na skladovanie, hospodárenie a evidencia materiálu 
civilnej obrany. Neboli zistené žiadne nedostatky. Územná vojenská správa 
Košice 
Kontrola zameraná na  vedenie evidencie občanov povinných vykonať 
a vykonávajúcich civilnú službu. Neboli zistené žiadne nedostatky. 
Okresný úrad práce Košice Kontrola zameraná na plnenie povinností 
zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zmenenou pracovnou 
schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím. Neboli zistené nedostatky. 

ÚĽUV Bratislava 
 

Najvyšší kontrolný úrad SR  
Kontrola zameraná na hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami 
a s majetkom  štátu v r. 2001-2002. Proti kontrolným zisteniam organizácia 
vzniesla námietky. 
Správa finančnej kontroly Bratislava 
Následná kontrola zameraná  na overenie kontrolných zistení  zo strany 
NKÚ.  

DZS Bratislava Sociálna poisťovňa Bratislava 
Kontrola zameraná na správnosť odvoru poistného na nemocenské 
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nemocenského poistenia a štátnymi sociálnymi dávkami. 
Správa finančnej kontroly Bratislava 
Kontrola vykonaná v čase od 20. 11. 2003 do 19. 12. 2003 bola zameraná 
na hospodárenie s finančnými prostriedkami za roky 2000-2001. 
Rozhodnutie Správy finančnej kontroly  nebolo organizácii zatiaľ 
doručené. 

 
5.       Z á v e r 
   
 

Hodnotenie hospodárenia rozpočtového roka 2003 vychádza, tak ako je to 
uvedené na začiatku tohto materiálu, zo základných rámcov, ktoré boli pre ministerstvo 
kultúry schválené zákonom NR SR č. 750/2002 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2003 
vo forme záväzných ukazovateľov.  Ministerstvo kultúry SR prijatím rôznych opatrení 
na všetkých úrovniach riadenia dodržalo tieto zákonom stanovené záväzné ukazovatele 
v plnom rozsahu.  

Napriek vyššie uvedenému sa  pri realizácii štátom určených základných úloh 
neustále prehlbuje disproporcia medzi reálnou potrebou a možnosťami získavania 
mimorozpočtových zdrojov na ich financovanie. Túto disproporciu čoraz viac 
prehlbuje legislatívne prostredie, v ktorom sa organizácie z oblasti kultúry pohybujú. 
Veľmi negatívny dopad na činnosť organizácií mala novelizácia ako zákona o dani 
z príjmov a Zákonníka práce. 

Napriek týmto obmedzujúcim skutočnostiam sa diferencovaným uplatnením 
projektového financovania v rámci účelových prostriedkov na kultúru z rozpočtovej 
kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy,  prísne účelovým poskytovaním finančných 
prostriedkov tak podľa ekonomickej klasifikácie, ako aj vecnej náplne v rámci 
výdavkov a transferov rozpočtovej kapitoly, zavedením čiastočného programového 
financovania kapitoly, cielenou kooperáciou zúčastnených inštitúcií pri celoplošne 
uplatnenom programe hospodárnosti a získaní doplnkových a mimorozpočtových 
zdrojov  podarilo v roku 2003 zabezpečiť plnenie základných úloh rezortu, umožniť 
zahraničnú prezentáciu organizácií a pripraviť a realizovať nové – rozvojové investičné 
akcie. 

   Opatrenia zamerané na dodržiavanie finančnej disciplíny sa prejavili 
v dosiahnutých hospodárskych výsledkoch  organizácií, i keď v porovnaní s  rokom 
2002 došlo k zvýšeniu počtu organizácií, ktoré ukončili hospodárenie v roku 2003 so 
stratou. Z celkového počtu 29 príspevkových organizácií vykázalo k 31.12.2003 stratu 
7 organizácií vo výške 28 233 tis. Sk, z toho najväčšiu stratu vykázalo Slovenské 
národné múzeum vo výške 19 362 tis. Sk. V roku  2002 to bolo 5 organizácií 
v celkovom objeme 1 723 tis. Sk.  

  V roku 2003 bol, novelizáciou zákona NR SR č.303/1995 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách v októbri 2003, aspoň čiastočne vyriešený problém straty z minulých 
období  u príspevkových organizácií rezortu, ako aj celého odvetvia kultúry. Táto 
strata, ktorá sa kumulovala už od roku 1994 bola vo väčšine prípadov zapríčinená 
nedostatkom finančných zdrojov na krytie odpisov. Novela umožnila uhradiť túto 
stratu z minulých rokov, počnúc rokom 1994 z fondu reprodukcie. Napriek tomuto tzv. 
nesystémovému kroku je potrebné  v budúcnosti venovať zvýšenú pozornosť otázke 
odpisov a  vznikajúcim stratám  u príspevkových organizácií a prijať také systémové 
riešenie, ktoré vyrieši tento pretrvávajúci problém.   

 
 


