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ÚVOD  
 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zverejňuje Aktuálny 

ročný komponent výročnej správy na webovom sídle ministerstva v súlade s uznesením vlády SR 

č. 698/2002 z 26. júna 2002 k návrhu opatrení pre vypracovanie výročných správ a verejných 

odpočtov jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy. Tento dokument obsahuje 

hodnotiace údaje za rok 2015 a údaje za prebiehajúci rok 2016. 
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A1  ÚDAJE ZA ROK 2015  
 

Ministerstvo plnilo v roku 2015 úlohy vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády 
Slovenskej republiky na roky 2012 – 2016 (ďalej len „program vlády“), z Plánu práce vlády 
Slovenskej republiky na rok 2015 (ďalej len „plán práce vlády“), z Plánu legislatívnych úloh vlády 
Slovenskej republiky na rok 2015 (ďalej len „plán legislatívnych úloh“), uznesení vlády Slovenskej 
republiky (ďalej len „uznesení vlády“)  a  úlohy vyplývajúce z poradných orgánov  
vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)  i Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len 
„národná rada“), ako aj viaceré operatívne úlohy súvisiace s pôsobnosťou a výkonom štátnej 
správy v rezorte kultúry. 
 
A1.1 PLNENIE PLÁNU HLAVNÝCH ÚLOH V ROKU 2015 
 
Nelegislatívne materiály 
 
Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020  
Materiál nadväzuje na Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru z roku 2007 a kladie 
dôraz predovšetkým na inventarizáciu, dokumentáciu a uchovávanie tradičnej ľudovej kultúry 
ako súčasti nehmotného kultúrneho dedičstva. Realizácia 22 konkrétne stanovených úloh je 
zabezpečená v rámci rozpočtov príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, 
najmä Slovenského ľudového umeleckého kolektívu a Ústredia ľudovej umeleckej výroby. Vláda 
schválila materiál na svojom rokovaní 7. januára 2015 uznesením č. 12. 
 
Hodnotiaca správa k implementácii Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a ich 
národnej infraštruktúry v rezorte kultúry za roky 2011 až 2014 
Informatívny materiál hodnotil predovšetkým stav implementácie projektov v rezorte MK SR, 
ktoré boli podporené finančnými prostriedkami zo štrukturálnych fondov Európskej únie. 
Zároveň mapoval aj projekty organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, ktoré boli 
realizované v rámci schválených limitov štátneho rozpočtu. Vláda vzala materiál na vedomie na 
svojom rokovaní dňa 8. apríla 2015. 
 
Správa o stave realizácie Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2018 
(za obdobie rokov 2013 – 1. polrok 2015) 
Správa poskytuje prehľad doterajšej realizácie nástrojov určených na plnenie jednotlivých 
strategických cieľov/strategických oblastí Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike 
do roku 2018 (schválenej uznesením vlády SR č. 147 z 3. apríla 2013), ktorými sú: 

 Vedecko-výskumná činnosť múzeí a galérií.  

 Odborná ochrana zbierkových predmetov a zlepšenie ochrany a bezpečnosti budov a 
priestorov, v ktorých sú uložené a uchovávané zbierkové predmety (odborné ošetrenie 
zbierkových predmetov, bezpečnosť zbierkových predmetov, trvalé odborné uloženie 
zbierkových predmetov). 

 Akvizičná činnosť múzeí a galérií. 

 Prezentačná činnosť − sprostredkovanie výstupov z odbornej a vedecko-výskumnej 
činnosti (expozície, výstavy, sprístupňovanie expozícií a výstav osobám so zdravotným 
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postihnutím, seniorkám/seniorom a skupinám obyvateľstva patriacim k sociálne 
znevýhodneným spoločenstvám, mediálna sebaprezentácia a budovanie individuálneho 
imidžu, podpora rozvinutejších foriem marketingovej komunikácie). 

 Rozvoj ľudských zdrojov – vytváranie podmienok na zvyšovanie vzdelania a ďalšie 
rozširovanie odbornosti zamestnancov múzeí a galérií. 

 Digitalizácia zbierkových predmetov.  
Vláda  vzala materiál na vedomie na svojom rokovaní 11. novembra 2015. 
 
Správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja osvetovej činnosti za obdobie 2009 – 
2015 
Informatívny materiál bol spracovaný a predložený na rokovanie vlády v decembri 2015. 
Vyhodnotil plnenie úloh, ktoré vyplynuli MK SR a participujúcim subjektom (najmä Národné 
osvetové centrum ) zo Stratégie rozvoja osvetovej činnosti. Vláda vzala materiál na vedomie na 
svojom rokovaní 13. januára 2016. 
 
Hodnotiaca správa o stave implementácie úloh vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja miestnej 
a regionálnej kultúry za obdobie 2010 – 2015  
Informatívny materiál bol spracovaný a predložený na rokovanie vlády v decembri 2015. 
Obsahoval záverečné a komplexné vyhodnotenie plnenia úloh za obdobie rokov 2010 – 2015, 
ktoré boli stanovené v rámci jednotlivých strategických cieľov Stratégie rozvoja miestnej 
a regionálnej kultúry. Vláda vzala materiál na vedomie na svojom rokovaní 13. januára 2016. 
 

Akčný plán realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike  

Akčný plán obsahuje konkrétne úlohy, ktorých spoločným menovateľom je stimulácia tvorivosti, 

rozvoj kreatívneho prostredia a orientácia na systémové a zároveň prierezové vnímanie 

kreatívnej ekonomiky ako integrálnej súčasti národného hospodárstva vystavanej, okrem iného, 

aj na premise, že kultúra nepredstavuje iba identitu, ale aj prosperitu. Materiál bol vypracovaný 

v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“), Ministerstvom dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MDVRR SR“), Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVŠ SR“), Ministerstvom vnútra SR (ďalej len „MV SR“), 

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“), MZVEZ SR, 

Úradom priemyselného vlastníctva SR a Štatistickým úradom SR a detailne rozpracúva 

navrhované opatrenia a definuje konkrétne úlohy v zmysle plnenia cieľov a priorít podľa 

Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike. Úlohy obsiahnuté v materiáli sú 

začlenené do obsahového rámca priorít a opatrení tak, ako boli pomenované v Stratégii rozvoja 

kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike, ktorú vláda schválila uznesením č. 32 z 21. 

januára 2015. Akčný plán zároveň navrhuje aj možné zdroje financovania jednotlivých úloh, 

vrátane európskych štrukturálnych a investičných fondov a uvádza systém riadenia a 

monitorovania implementácie akčného plánu. Cieľom plnenia všetkých úloh je podpora 

kultúrneho a kreatívneho priemyslu v daných oblastiach z hľadiska ich ekonomického 

potenciálu, a teda systémové „naštartovanie“ podporných iniciatív a aktivít na stimuláciu 
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kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorá je prostriedkom vytvorenia spoločensko-

hospodárskeho prostredia, ktoré označujeme ako kreatívna ekonomika. Materiál schválila vláda 

na svojom rokovaní 16. decembra 2015 uznesením č. 711/2015. 

 

Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 

2018  

17. mája 2006 vláda v súvislosti s ratifikáciou Európskeho dohovoru o ochrane audiovizuálneho 

dedičstva schválila Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky 

s cieľom záchrany kinematografických a audiovizuálnych diel a ich postupného sprístupňovania 

verejnosti a uložila ministrovi kultúry zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z tohto projektu. 

Východiskovým zámerom projektu je vytvorenie podmienok pre záchranu, obnovu a 

sprístupňovanie audiovizuálneho dedičstva SR, pri ktorom, v súlade so zákonom č. 40/2015 Z. z. 

o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zohráva kľúčovú úlohu Slovenský filmový 

ústav. Následne v roku 2009 vláda schválila aktualizáciu uvedeného projektu na roky 2009 – 

2013 a v roku 2013 schválila ďalšiu aktualizáciu projektu na roky 2013 – 2015. Vzhľadom na 

neustály vývoj v oblasti audiovizuálneho dedičstva, potrebu finančného zabezpečenia súvisiacich 

činností, ktoré vykonáva Slovenský filmový ústav, ako aj na skutočnosť, že posledná aktualizácia 

projektu schválená v roku 2013 obsahovala konkrétne úlohy pre zainteresované subjekty len do 

roku 2015, bolo potrebné spracovať aktualizáciu projektu aj na nasledujúce obdobie, t. j. na roky 

2016 – 2018. Hlavným cieľom projektu je systematická ochrana a postupná obnova fondu 

audiovizuálneho dedičstva, ako aj jeho následné sprístupňovanie verejnosti. Systematika obnovy 

zahŕňa viacero fáz (inventarizácia, diagnostika, ošetrovanie, obnovenie, digitalizácia filmových 

materiálov a ich sprístupňovanie). Nevyhnutnou súčasťou projektu je aj zabezpečenie jeho 

inštitucionálneho, personálneho, technologického, technického a finančného nároku. Materiál 

schválila vláda na svojom rokovaní 13. januára 2016 uznesením č. 15/2016. 

 
Správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky. V zmysle § 10 

zákona Národnej rady SR č. 270/1995 Z. 5 z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov  

Ministerstvo začalo v roku 2015 spracovávať Tretiu správu o stave používania štátneho jazyka na 

území Slovenskej republiky. Vláda prerokovala túto správu  2. marca 2016 a schválila uznesením 

č. 86/2016. Predkladaná správa zdokumentovala situáciu v oblasti používania slovenského 

jazyka v niektorých základných oblastiach verejného styku. Pri jej vypracúvaní spolupracovalo 

ministerstvo s viacerými odborníkmi, s vedecko-výskumnými, vzdelávacími a kultúrnymi 

inštitúciami, s orgánmi verejnej správy a s inými orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad 

používaním štátneho jazyka, ktoré na základe § 10 ods. 2 zákona o štátnom jazyku poskytli 

ministerstvu informácie a písomné podklady o používaní štátneho jazyka v oblasti ich 

pôsobnosti.“   
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A1.2   PLÁN LEGISLATÍVNYCH ÚLOH NA ROK 2015 
 

Vláda na svojom rokovaní dňa 10. decembra 2014 schválila uznesením vlády č. 629 materiál 

"Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015", podľa ktorého malo 

predložiť MK SR na rokovanie vlády Slovenskej republiky tri legislatívne materiály, a to: 

 

 vo februári 2015 návrh zákona o kultúrno-osvetovej činnosti, 

 vo februári 2015 návrh autorského zákona, 

 v júni 2015 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení 

nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení neskorších predpisov. 

 

A1.2.1   Plnenie plánu legislatívnych úloh 2015 

Ministerstvo predkladalo materiály na rokovanie vlády podľa plánu legislatívnych úloh, 

na ktorých participovala aj odborná verejnosť, a to zapojením dotknutých profesijných 

organizácií priamo do tvorby návrhov zákonov, prerokúvaním návrhov zákonov v Rade vlády SR 

pre kultúru a jej odborných orgánoch, účasťou zainteresovaných reprezentatívnych profesijných 

organizácií priamo pri tvorbe návrhov zákonov, účasťou širokej verejnosti v pripomienkových 

konaniach, ktoré sa uskutočnili k jednotlivým materiálom v lehote ustanovenej v Legislatívnych 

pravidlách vlády Slovenskej republiky. 

 

Rozporové konanie so zástupcami verejnosti sa v hodnotenom období neuskutočnilo, pretože 

neboli splnené podmienky článku 14 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky 

(zásadná pripomienka nebola ani v jednom prípade uplatnená väčším počtom fyzických osôb 

alebo právnických osôb zo strany verejnosti). 

 

1. Zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti 
V záujme zdôraznenia kultúrnej podstaty obsahového zamerania osvetovej činnosti v súvislosti s 

pôsobnosťou ministerstva sa zákonom o kultúrno-osvetovej činnosti zaviedol užšie 

špecifikovaný pojem kultúrno-osvetová činnosť. Zákon vymedzuje pôsobnosť a povinnosti 

jednotlivých článkov v sieti kultúrno-osvetových zariadení, najmä v oblasti nehmotného 

kultúrneho dedičstva, neformálneho vzdelávania, neprofesionálnej umeleckej tvorby, záujmovej 

umeleckej činnosti a astronómie a definuje ich pôsobnosť podľa územnej pôsobnosti. Zákonom 

sa zaviedla evidencia v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, ktorej cieľom je mapovanie kultúrno-

osvetových zariadení, hvezdární a planetárií, jednotlivcov a kolektívov z oblasti záujmovej 

umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, ktorí aktívne participujú na rozvoji 

miestnej a regionálnej kultúry. Návrh zákona o kultúrno-osvetovej činnosti schválila vláda na 

svojom rokovaní 4. marca 2015 uznesením vlády č. 103/2015. Návrh zákona o kultúrno-

osvetovej činnosti schválila národná rada 1 .júla 2015. Zákon nadobudol účinnosť dňa 1. 
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septembra 2015. 

Verejnosť k zákonu uplatnila 1 obyčajnú pripomienku, ktorá nebola akceptovaná. 

 

2. Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 
Autorský zákon bol vypracovaný na základe úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády č. 620/2013 k 

Legislatívnemu zámeru Autorského zákona, z uznesenia vlády č. 696/2013 k Plánu legislatívnych 

úloh vlády na rok 2014, z uznesenia vlády č. 484/2014 k návrhu na určenie gestorských 

ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za 

prebratie a aplikáciu smerníc a z uznesenia vlády č. 629/2014 k plánu legislatívnych úloh. 

Autorský zákon sa sústredil na zabezpečenie efektívnejšieho výkonu práv autorov a iných 

nositeľov práv a zároveň zabezpečuje vyváženie záujmov na strane nositeľov práv a 

používateľov. Zákon zlepšuje vymožiteľnosť autorského práva a práv súvisiacich s autorským 

právom v prípade ich porušenia. Zabezpečuje primeranú kontrolu nad organizáciami kolektívnej 

správy (napríklad formou zverejňovania povinných informácií) nositeľom práv aj širokej 

verejnosti. Autorský zákon vychádza aj z potreby prispôsobiť súčasnú právnu úpravu zmenám 

súvisiacim s vývojom informačnej spoločnosti, najmä v súvislosti s používaním diel a iných 

predmetov ochrany v prostredí internetu. Prax si vyžiadala prijatie právneho predpisu, ktorý 

zohľadňuje požiadavky týkajúce sa ochrany a používania autorských diel a iných predmetov 

ochrany na internete, ktorý zároveň zabezpečí autorom a iným nositeľom práv efektívnejší 

výkon ich práv a na druhej strane nastaví vhodné podmienky prístupu používateľov k 

chránenému obsahu. Úplne sa transponovala aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2001/29/ES z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi 

súvisiacich práv v informačnej spoločnosti. Autorský zákon zaviedol novú štruktúru a triedenie 

výnimiek a obmedzení. Zohľadnil aspekty súvisiace s procesmi digitalizácie chránených obsahov, 

s čím súvisí aj úprava výnimiek a obmedzení a rozšírených hromadných licenčných zmlúv. Právna 

úprava zaviedla osobitnú informačnú povinnosť vlastníka veci voči autorovi v prípade úmyslu 

zničenia alebo premiestnenia tejto veci, ak ide o originál diela a toto dielo je umiestnené na 

verejnom priestranstve. 

Samostatná pozornosť je venovaná tzv. osobitným režimom tvorby (zamestnanecké dielo, dielo 

na objednávku, spoločné dielo, školské dielo). Doterajší samostatný zmluvný typ - zmluva o 

vytvorení diela sa z právnej úpravy odstránila a zaviedol sa osobitný právny základ tvorby 

autorských diel na objednávku. Okrem odstránenia zmluvy o vytvorení diela, sa zmeny právnej 

úpravy týkajú aj licenčných zmlúv. V záujme posilnenia práv autorov sa zavádza možnosť autora 

odstúpiť od licenčnej zmluvy pre nevyužívanie licencie. Právna úprava zaviedla nové zmluvné 

typy: rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu a multiteritoriálnu licenčnú zmluvu na on-line 

použitie hudobných diel. Z dôvodu viacerých špecifík sa navrhovaná právna úprava venuje 

niektorým dielam osobitne, a to audiovizuálnemu dielu a počítačovým programom. Väčšina 

zmien vzťahujúcich sa na autorské právo sa nepriamo dotýka aj práv súvisiacich s autorským 
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právom, keďže sa veľká časť všeobecných ustanovení primerane vzťahuje aj na práva súvisiace s 

autorským právom. Právna úprava sa v osobitnej časti venuje právam k databáze a upravuje 

samostatne autorské právo k databáze a osobitné právo k databáze. Samostatná časť upravuje 

správu práv. Do tejto časti sa transportuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EU 

z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom 

a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na Online využívanie na 

vnútornom trhu. Návrh autorského zákona schválila vláda na svojom rokovaní 15. apríla 2015. 

Návrh autorského zákona schválila Národná rada Slovenskej republiky l. júla 2015. Autorský 

zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2016. 

 

Verejnosť k zákonu uplatnila 85 obyčajných pripomienok, z ktorých bolo 23 pripomienok 

akceptovaných, 49 pripomienok bolo neakceptovaných a 13 pripomienok bolo akceptovaných 

čiastočne. 

 

Profesijné združenia 

Názov 

Typ 

pripomienok 

Spôsob 

vyhodnotenia 

(NROZP) Národná rada občanov so 

zdravotným postihnutím v SR 3 (1 o,2z) A/l, ČA/1 

 

(ANRTS) Asociácia nezávislých 

rozhlasových a televíznych staníc 
26 (15o,l lz) O - 7/A, 5/N a 3/ČA 

Z - 3/A, 5/N, 3/ČA 

(AMCHAM) Americká obchodná komora 

v Slovenskej republike 
30 (12o, 18z) O-4/A, 7/N a 1/ČA 

Z- 8/A, 4/N, 6/ČA 

(ITAS) IT Asociácia Slovenska  9 (0o,9z) 
3/A, 2/N, 4/ČA. 

(SOZA) Slovenský ochranný zväz 

autorský pre práva k hudobným dielam 
76 (0o,76z) 

A/15, N/5, ČA/16 

Združenie miest a obcí Slovenska  2 (1 o, 1 z) A/LČA/I 

SLOVGRAM - NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ  

VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV  60 (39o,2lz) 

O - 17/A, 16/N a 

6/ČA 

Z-8/A, 10/N, 3/ČA 

CIF - Fórum kreatívneho priemyslu  52 (24o,28z) 

O - I2/A,6/N a 5/ČA 

Z - 12/A, 7/N, 

10/ČA 
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Zväz cestovného ruchu Slovenskej 

republiky 
10 (8o,2z) O-7/N a l/ČA 

Z - l/A, 1/N, 

L1TA, autorská spoločnosť  71 (39o,32z) 

O - 14/A, 

17/N,8/ČA 

Z - 22/A, 4/N, 7/ČA 

Vysvetlivky: 

Z – zásadná                                               N – neakceptovaná                    O – obyčajná 

A – akceptovaná                                      ČA – čiastočne akceptovaná                  

 

3. Zákon č. 376/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení 

nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony 

Zákon o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov transponoval smernicu 

Európskeho parlamentu a Rady 2014/60/EU o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty 

nezákonne vyvezených z územia členského štátu. V záujme dosiahnutia súladu a precizovania 

právnych predpisov sa vstúpilo aj do zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v 

znení neskorších predpisov, zákona č. 200/1994 Z. z. o komore reštaurátorov a zákona č. 

206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách v znení neskorších predpisov. Novelu zákona o navrátení 

nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov schválila vláda 1. júla 2015 uznesením vlády č. 

343/2015. Novelu zákona o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov schválila 

národná rada 9. decembra 2015. Tento zákon nadobudol účinnosť 18. decembra 2015 okrem čl. 

II, čl. III a čl. IV, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2016. 

Verejnosť k zákonu uplatnila 3 zásadné pripomienky, z ktorých 2 boli akceptované. 

 Profesijné združenia 

Názov Typ pripomienok 

Spôsob 

vyhodnotenia 

Zväz múzeí na Slovensku  2 (2z) A/2, 

Komora reštaurátorov 1 /(lz) N/l 

Vysvetlivky: 

Z – zásadná                                               N – neakceptovaná                    O – obyčajná 

A – akceptovaná                                      ČA – čiastočne akceptovaná                  

 

A1.2.2 Ďalšie legislatívne materiály 
 

 Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. 

o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v 

znení zákona č. 38/2014 Z. z. 
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 Zákon č. 278/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 

a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

 

 Zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 Zákon č. 354/2015 Z. z, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií 

v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 3/2016 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných 

duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.  

 Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-845/2016-110/1201 o spôsobe 

a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany 

vypožičaním.  

 Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2544/2015-110/11648 o 

podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o 

evidencii predmetov kultúrnej hodnoty.  

 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby 
so sluchovým postihnutím.  

 Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o podrobnostiach poskytovania 
dotácií zo štátneho rozpočtu. 
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A1.3    VYHODNOTENIE ŠTÁTNEHO ROZPOČTU ZA ROK 2015 
 

A1.3.1   Záväzné ukazovatele rozpočtu 
 
Schválené záväzné ukazovatele rozpočtu  

 
Ministerstvo schválilo záväzné ukazovatele a limity štátneho rozpočtu na rok 2015 pre aparát 

a vlastnú činnosť nasledovne:                                                                       

 

 

Ukazovateľ                                                                                                                           v eur 

1. príjmy štátneho rozpočtu 464 200 

 

2. bežné výdavky  

 

 

 

2.1. aparát   
 

         Kód programu 08T0101 Koncepčná a riadiaca činnosť 16 543 998 

            z toho: mzdy, platy, služobné príjmy (kat.610)            2 331 218 

           Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov 182 

         Kód programu 06H0A Hospodárska mobilizácia 2 656 

    

2.2. vlastná činnosť  
 

          Kód programu 08S0104 Tlačová agentúra SR 2 200 000 

          Kód programu 08S010B Podpora aktivít Matice slovenskej 1 494 000 

          Kód programu 08S02     Grantový systém  20 016 097 

          Kód programu 08S0303 Rozhlas a televízia Slovenska 25 000 000 

          Kód programu 08S0401 Príspevok Audiovizuálnemu fondu 4 500 000 

          Kód programu 08T02    Cirkvi a náboženské spoločnosti 38 314 475 

 

3. kapitálové výdavky  
 

         Kód programu 08S0303 Rozhlas a televízia Slovenska 5 000 000 

         Kód programu 0D40H    SK PRESS 2016 3 407 183 
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A1.3.2. Rozpočtové opatrenia 

 

V roku 2015 bolo zrealizovaných 79 rozpočtových opatrení v aparáte ministerstva a 28 

rozpočtových opatrení vo vlastnej činnosti, ktorými sa záväzné ukazovatele a limity štátneho 

rozpočtu upravili nasledovne: 

 

Ukazovateľ                                                                                                                                          v eur 

1. príjmy štátneho rozpočtu 539 385,00 

2. bežné výdavky   

    2.1. aparát    

Kód programu 08T0101 Koncepčná a riadiaca činnosť 10 647 085,38 

z toho: mzdy, platy, služobné príjmy (kat.610)            2 566 682,00 

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov 186 

Kód programu 08T0101 Koncepčná a riadiaca činnosť – zdroj 11U1 25 575,48 

Kód programu 08T0101 Koncepčná a riadiaca činnosť – zdroj 11U2 4 513,32 

Kód programu 0A907    Technická pomoc OP IS MF SR – MK SR, zdroj 11S1 362 710,15 

Kód programu 0A907    Technická pomoc OP IS MF SR – MK SR, zdroj 11S2 64 007,85 

Kód programu 08S0504 Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho 

dedičstva, zdroj 13S1  
90 479,57 

Kód programu 08S0504 Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho 

dedičstva, zdroj 13S2 
15 966,99 

Kód programu 08S0106 Múzeá a galérie - zdroj 13S1 3 231,87 

         Kód programu 08S0106 Múzeá a galérie - zdroj 11S2 570,33 

         Kód programu 08T010D EHMK – Košice 2013 – zdroj 13S1  151 658,90 

         Kód programu 08T010D EHMK – Košice 2013 – zdroj 11S2 8 564,13 

         Kód programu 08T010D EHMK – Košice 2013 – zdroj 13S2 18 199,21 

         Kód programu 0A911     Elektronizácia VS a rozvoj elektronických 

služieb,      

                                                 zdroj 11S1  

359 900,97 

         Kód programu 0A911     Elektronizácia VS a rozvoj elektronických 

služieb,      

                                                 zdroj 11S2 

63 512,22 

         Kód programu 0A911     Elektronizácia VS a rozvoj elektronických 

služieb,      

                                                 zdroj 11S3 

54 479,80 
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         Kód programu 0A911     Elektronizácia VS a rozvoj elektronických 

služieb,      

                                                 zdroj 13S1  

13 555,80 

         Kód programu 0A911     Elektronizácia VS a rozvoj elektronických 

služieb,      

                                                 zdroj 13S2 

2 392,20 

         Kód programu 0A911     Elektronizácia VS a rozvoj elektronických 

služieb,      

                                                 zdroj 13S3 

2 052,00 

         Kód programu 0D40H    SK PRESS 2016 54 607,00 

         Kód programu 06H0A    Hospodárska mobilizácia 0,00 

 

2.2. vlastná činnosť  

 

          Kód programu 08S0104 Tlačová agentúra SR 2 400 000,00 

          Kód programu 08S010B Podpora aktivít Matice slovenskej 1 494 000,00 

          Kód programu 08S02     Grantový systém  17 281 834,00 

          Kód programu 08S0303 Rozhlas a televízia Slovenska 25 233 842,00 

          Kód programu 08S0401 Príspevok Audiovizuálnemu fondu 4 500 000,00 

          Kód programu 08T02    Cirkvi a náboženské spoločnosti 38 949 895,00 

3. kapitálové výdavky   

         Kód programu 08T0101 Koncepčná a riadiaca činnosť, zdroj 111 404 341,57 

         Kód programu 08T0101 Koncepčná a riadiaca činnosť, zdroj 131E 208 152,65 

         Kód programu 08S02     Grantový systém, zdroj 111 1 417 296,00 

         Kód programu 08S02     Grantový systém, zdroj 131E 50 000,00 

         Kód programu 08S0303 Rozhlas a televízia Slovenska 5 000 000,00 

         Kód programu 08S0504 Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho 

dedičstva,                     

                                                  zdroj 13S1  

3 944 854,84 

         Kód programu 08S0504 Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho 

dedičstva,                     

                                                  zdroj 13S2 

696 150,89 

         Kód programu 08S0106 Múzeá a galérie - zdroj 13S1 1 679 251,34 

         Kód programu 08S0106 Múzeá a galérie - zdroj 11S2 296 338,47 
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         Kód programu 0A911     Elektronizácia VS a rozvoj elektronických 

služieb,      

                                                 zdroj 11S1  

4 050 923,57 

         Kód programu 0A911     Elektronizácia VS a rozvoj elektronických 

služieb,      

                                                 zdroj 11S2 

714 868,58 

         Kód programu 0A911     Elektronizácia VS a rozvoj elektronických 

služieb,      

                                                 zdroj 11S3 

613 205,78 

         Kód programu 08T02     Cirkvi a náboženské spoločnosti 400 000,00 

 

Uvedenými rozpočtovými opatreniami sa zabezpečuje presun zdrojov na financovanie bežných 

a kapitálových výdavkov pre rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu kultúry. 

V uvedenom prehľade je zahrnuté čerpanie všetkých rozpočtových prostriedkov ministerstva, 

vrátane prostriedkov EÚ a na spolufinancovanie a mimorozpočtových prostriedkov. 

 
v EUR 

Ukazovateľ 

Skutočnosť 
2014 

Schválený 
rozpočet 

2015 

Upravený 
rozpočet   

2015 

Skutočnos
ť 

2015 

% plnenia/ 
čerpania 

k 
upraveném

u 
rozpočtu 

Index 
15/14x10

0   
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
200 Nedaňové 
príjmy 

            239 
145    

        464 
200    

          539 
385    

          556 
809    

103,4 232,8 

210 Príjmy 
z podnikania a 
z vlastníctva 
majetku 

            157 
105    

        200 
000    

          230 
543    

          230 
542    

100,0 146,7 

220 Administratívne 
poplatky a 
iné poplatky 

              10 
094    

        159 
200    

            11 
436    

            11 
436    

100,0 113,3 

230 Kapitálové 
príjmy 

                   
150    

                     
-      

           218 
130    

          218 
130    

100,0 145420,0 

290 Iné nedaňové 
príjmy 

              71 
796    

         105 
000    

             79 
276    

            96 
701    

123,5 134,7 

300 Granty a 
transfery 

              20 
000    

                    
-      

                      
-      

             20 
000    

- 100,0 

330 Zahraničné 
granty 

              20 
000    

                    
-      

                      
-      

            20 
000    

- 100,0 
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SPOLU PRÍJMY 
            259 

145    
         464 

200    
          539 

385    
         576 

809    
107,1 222,6 

600 Bežné výdavky  9 661 973  
    16 546 

654    
      11 832 

814    
      11 849 

056    
100,1 122,6 

610 Mzdy, platy, 
služobné príjmy 
a ost. osobné 
vyrovnania 

 2 955 898  
      2 331 

218    
       3 049 

539    
        3 046 

239    
99,9 103,1 

620 Poistné 
a príspevok do 
poisťovní 

 1 053 950  
        867 

190    
        1 089 

813    
       1 089 

230    
99,9 103,3 

630 Tovary a služby  5 349 069  
     6 334 

246    
        7 123 

474    
        7 126 

469    
100,0 133,2 

640 Bežné transfery 
            303 

056    
     7 014 

000    
          569 

988    
           587 

118    
103,0 193,7 

700 Kapitálové 
výdavky 

            600 
415    

      3 407 
183    

        5 991 
493    

        5 991 
493    

100,0 997,9 

710 Obstaranie 
kapitálových aktív 

            600 
415    

     3 407 
183    

        5 986 
993    

        5 986 
993    

100,0 997,1 

720 Kapitálové 
transfery 

                         
-      

                       
-      

           4 
500    

           4 
500    

100,0 - 

SPOLU VÝDAVKY  10 262 388  
 19 953 

837    
  17 824 

307    
   17 840 

549    
100,1 173,8 

 
 
A1.3.3 Príjmy  
 
Príjmy štátneho rozpočtu  

Rozpočet príjmov bol určený na rok 2015 v sume 464 200,00 eur a rozpočtovým opatrením 

upravený na 539 385,00 eur. Celkové príjmy štátneho rozpočtu boli v roku 2015 dosiahnuté v 

sume 554 382,03 eur.  

 

v EUR 

    Schválený 

Upraven

ý 
Plnenie 

%  % 

  Ekonomická klasifikácia rozpočet rozpočet 

plneni

a 

plneni

a 

    2015 2015 
k 31. 12. 

3:1 3:2 
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2015 

  A 1 2 3 4 5 

210 
Príjmy z podnikania a 

z vlastníctva majetku 200 000 230 543 230 542 115,3 100,0 

220 

Administratívne a iné 

poplatky 159 200 11 436 11 436 100,0 100,0 

230 Kapitálové príjmy 0 218 130 218 130 0 100,0 

290 Iné nedaňové príjmy 105 000 79 276 94 274 89,8 120,4 

  C E L K O M 464 200 539 385 554 382 119,4 103,0 

 

Mimorozpočtové príjmy 

Príjmy z poistného plnenia v sume 2 427,00 eur tvorí príjem z poistného plnenia od poisťovne 
GENERALI na základe vzniknutej poistnej udalosti – poškodené motorové vozidlo. 

Zahraničný grant od Medzinárodného vyšehradského fondu – v sume 20 000,00 eur na 
výdavky spojené s udelením Medzinárodnej vyšehradskej ceny. 

 

A1.3.4   Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 

 

A. Bežné výdavky  

v EUR 

    
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie k 
31.12.2015 

% 
čerpania 

3:1 

% 
čerpania 

3:2 

a b 1 2 3 4 5 

610 
Mzdy, platy, služ. 
príjmy     2 331 218       3 049 539       3 046 239    130,7 99,9 

620 

Poistné a 
príspevok do 
poisť.        867 190       1 089 813       1 089 230    125,6 99,9 

630 Tovary a služby    6 334 246       7 123 474       7 121 174    112,4 100,0 

640 Bežné transfery    7 014 000           569 988           569 986    8,1 100,0 

   Celkom  16 546 654     11 832 814     11 826 629    71,5 99,9 
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Bežné výdavky – zdroj štátneho rozpočtu 

v EUR 

    
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie k 
31.12.2015 

% 
čerpania 

3:1 

% 
čerpania 

3:2 

a b 1 2 3 4 5 

610 
Mzdy, platy, služ. 
príjmy     2 331 218        2 600 984           2 597 684    111,4 99,9 

620 

Poistné a 
príspevok do 
poisť.        867 190           933 228              932 645    107,5 99,9 

630 Tovary a služby    6 334 246        6 597 492           6 595 192    104,1 100,0 

640 Bežné transfery    7 014 000           569 988              569 986    8,1 100,0 

   Celkom  16 546 654     10 701 692        10 695 507    64,6 99,9 

 

Bežné výdavky – ostatné (zdroje európskych spoločenstiev, spolufinancovania, 

PRORATA, Kohézny fond) 

v EUR 

    
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie k 
31.12.2015 

% 
čerpania 

3:1 

% 
čerpania 

3:2 

a b 1 2 3 4 5 

610 
Mzdy, platy, služ. 
príjmy                         -             448 555              448 555    - 100,0 

620 

Poistné a 
príspevok do 
poisť.                        -             156 585              156 585    - 100,0 

630 Tovary a služby                        -             525 982              525 982    - 100,0 

640 Bežné transfery                        -                              -                                 -      - - 

   Celkom                        -      
    1 131 
122,00    

       1 131 
122,00    - 100,0 

 

 

B. Kapitálové výdavky 

v eur 

    
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie k 
31.12.2015 

% 
čerpania 

3:1 

% 
čerpania 

3:2 

a b 1 2 3 4 5 

710 
Obstarávanie 
kapitálových aktív    3 407 183        5 986 993           5 986 993    - 100,0 
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720 
Kapitálové 
transfery                        -                 4 500                  4 500    - 100,0 

   Celkom 
   3 407 
183,00        5 991 493           5 991 493    175,8 100,0 

 

 

Kapitálové výdavky– zdroje štátneho rozpočtu 

v EUR 

    
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie k 
31.12.2015 

% 
čerpania 

3:1 

% 
čerpania 

3:2 

a b 1 2 3 4 5 

710 
Obstarávanie 
kapitálových aktív    3 407 183           607 995              607 995    - 100,0 

720 
Kapitálové 
transfery                        -                 4 500                  4 500    - 100,0 

   Celkom    3 407 183           612 495              612 495    18,0 100,0 

 

 

Kapitálové výdavky – ostatné (zdroje európskych spoločenstiev, spolufinancovania, 

PRORATA) 

v EUR 

    
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie k 
31.12.2015 

% 
čerpania 

3:1 

% 
čerpania 

3:2 

a b 1 2 3 4 5 

710 
Obstarávanie 
kapitálových aktív                        -          5 378 998           5 378 998    - 100,0 

720 
Kapitálové 
transfery                        -                              -                                 -      - - 

   Celkom                        -          5 378 998           5 378 998    - 100,0 

 

Výdavky aparátu podľa funkčnej klasifikácie  

 

A. Bežné výdavky  

v EUR 

    
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie 
k 31.12.2015 

% 
čerpania 

3:1 

% 
čerpania 

3:2 

a B 1 2 3 4 5 

021 Vojenská obrana 2 656  0  0  0,0 - 
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0 
041
2 

Všeobecná pracovná 
oblast 0  178 422  178 422  - 100,0 

051
0 

Nakladanie s odpadmi 
0  30 089  30 089  - 100,0 

084
0 

Náboženské a iné 
spoločenské služby 207 188  92 447  92 447  44,6 100,0 

086
0 

Ministerstvo kultúry SR 
16 311 210  11 515 256  11 509 563  70,6 100,0 

098
0 

Vzdelávanie  
25 600  16 600  16 108  62,9 97,0 

  Celkom  
16 546 
654,00  

11 832 
814,00  

11 826 
629,00  

71,5 99,9 

 

 

B. Kapitálové výdavky 

v EUR 

    
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie k 
31.12.2015 

% 
čerpania 

3:1 

% 
čerpania 

3:2 

a B 1 2 3 4 5 

082
0 

Kultúrne služby 
3 407 183  0  0  - - 

086
0 

Ministerstvo kultúry SR 
0  5 991 493  5 991 493  - 100,0 

   Celkom 3 407 183  5 991 493  5 991 493  175,8 100,0 

 

 

Výdavky aparátu podľa programovej štruktúry  

 

A. Bežné výdavky  

     v EUR 

  Schválen

ý Upravený 

Skutočnos

ť %  % 

Programová štruktúra 

rozpočet rozpočet 

k 

31.12.201

5 

čerpani

a 

čerpani

a 

 2015 2015 3:1 3:2 

   1 2 3 4 5 

06H0A Hospodárska mobilizácia 2 656 0 0 0 0 

08T0101 Koncepčná a riad. činnosť, 16 543 10 677 174 10 674 64,5 100,0 
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v tom:  998 827 

 0510 Nakladanie s odpadmi 0 30 089 30 089 0 100,0 

 0840 Náb. a iné spol. služby 207 188 92 447 92 447 44,6 100,0 

 
08601 Ministerstvo kultúry SR 

16 311 

210 
10 538 038 

10 536 

183 
64,6 100,0 

 0980 Vzdelávanie 25 600 16 600 16 108 62,9 97,0 

08T010D EHMK – Košice 2013 0 178 422 178 422 0 100,0 

0A907 Technická pomoc OP IS 0 426 718 426 718 0 100,0 

0A911 Konsolidácia IKT nástrojov 0 495 893 495 893 0 100,0 

0D40H SK PRESS 2016 0 54 607 50 769 0 93,0 

 
 Celkom 

16 549 

654 
11 832 814 

11 826 

629 
71,5 99,9 

  

 

Podprogram – 06H0A Hospodárska mobilizácia MK SR 

 

 

Funkčná klasifikácia 0213 Hospodárska mobilizácia 

 

 

     v EUR 

    

Schválen

ý 

Upraven

ý Skutočnosť %  % 

  Ekonomická klasifikácia rozpočet rozpočet 
k 

31.12.2015 

čerpan

ia 

čerpani

a 

    2015 2015 3:1 3:2 

  A 1 2 3 4 5 

637 Služby 2 656 0 0 0 0 

63700

1 Školenia, kurzy, semináre 2 656 0 0 0 0 

630 Tovary a služby 2 656 0 0 0 0 

 

Finančné prostriedky určené na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie v roku 2015 

neboli čerpané a rozpočet bol znížený na základe súhlasu MH SR. 

 

 

Podprogram – 08T0101 Koncepčná a riadiaca činnosť 

 

Funkčná klasifikácia 0510 Nakladanie s odpadmi  
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v EUR 

    Schválený Upravený Skutočnosť %  % 

  Ekonomická klasifikácia rozpočet rozpočet 
k 

31.12.2015 

čerpani

a 

čerpani

a 

    2015 2015 3:1 3:2 

  A 1 2 3 4 5 

633 Materiál 0 30 089 30 089 - 100,0 

600 C E L K O M 0 30 089 30 089 - 100,0 

 

Rozpočet bol čerpaný na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku na projekt Zavedenie triedeného zberu komunálnych odpadov na úrovni subjektov 

Ministerstva kultúry SR v celkovej sume 30 088,80 eur podľa zdrojov nasledovne: 

 

 

Zdroj 11U1 – Kohézny fond  

v EUR 

    Schválený Upravený Skutočnosť %  % 

  Ekonomická klasifikácia rozpočet rozpočet 
k 

31.12.2015 

čerpani

a 

čerpani

a 

    2015 2015 3:1 3:2 

  A 1 2 3 4 5 

633 Materiál 0 25 576 25 576 - 100,0 

600 C E L K O M 0 25 576 25 576 - 100,0 

 

 

Zdroj 11U2 – Kohézny fond  

v EUR 

    Schválený Upravený Skutočnosť %  % 

  Ekonomická klasifikácia rozpočet rozpočet 
k 

31.12.2015 

čerpan

ia 

čerpani

a 

    2015 2015 3:1 3:2 

  A 1 2 3 4 5 

633 Materiál 0 4 513 4 513 - 100,0 

600 C E L K O M 0 4 513 4 513 - 100,0 

 

Funkčná klasifikácia 0840 Náboženské a iné spoločenské služby 
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      v EUR 

    

Schvále

ný 

Uprave

ný Skutočnosť 

k 

31.12.2015 

%  % 

  Ekonomická klasifikácia 

rozpoče

t 

rozpoče

t 

čerpani

a 

čerpani

a 

    2015 2015 3:1 3:2 

  A 1 2 3 4 5 

637 Služby 207 188 92 447 92 447 44,6 100,0 

63700

5 
Špeciálne služby 207 188 92 447 92 447 44,6 100,0 

630 Tovary a služby 207 188 92 447 92 447 44,6 100,0 

 

Ministerstvo čerpalo v roku 2015 finančné prostriedky na zameriavanie nehnuteľností 

vrátených cirkvám v sume 92 447,00 eur.  

 

Funkčná klasifikácia 08601 – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

v EUR 

    

Schválen

ý Upravený Skutočnosť 

k 

31.12.2015 

%  % 

  Ekonomická klasifikácia rozpočet rozpočet 

čerpani

a 

čerpani

a 

    2015 2015 3:1 3:2 

  A 1 2 3 4 5 

610 Mzdy, platy, služ. príjmy  2 331 218 2 566 682 2 565 013 110,0 99,9 

620 Poistné a príspevok do poisť. 867 190 921 239 921 227 106,2 100,0 

630 Tovary a služby 6 098 802 6 480 129 6 479 957 106,2 100,0 

640 Bežné transfery 7 014 000 569 988 569 986 8,1 100,0 

600 C E L K O M 
16 311 

210 
10 538 038 10 536 183 64,6 100,0 

 

Podrobný prehľad výdavkov za rok 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie vrátane 

porovnania s výdavkami za rok 2014 je uvedený v tabuľkovej časti tohto hodnotenia. 

 

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtu miezd boli v roku 2015 vyplatené mzdy zamestnancov za mesiace január až 

december 2015 v celkovej sume 2 565 013,50 eur.  
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620 – Poistné a príspevok do poisťovní 

 Ministerstvo kultúry SR uhradilo v roku 2015 poistné do príslušných zdravotných 

poisťovní a Sociálnej poisťovne za mesiace január až december 2015 v súlade s platnými 

právnymi predpismi v celkovej sume 921 226,67 eur nasledovne: 

 

630 – Tovary a služby 

 Rozpočet výdavkov na tovary a služby bol schválený v sume 6 098 802,00 eur a upravený 

na sumu 6 480 129,38 eur. Ministerstvo čerpalo výdavky podľa jednotlivých položiek 

nasledovne: 

v EUR 

    

Schválen

ý 

Upraven

ý Skutočnosť 

k 31.12.201

5 

%  % 

  Ekonomická klasifikácia rozpočet rozpočet čerpania 

čerpani

a 

    2015 2015 3:1 3:2 

  A 1 2 3 4 5 

631 Cestovné náhrady 180 000 144 170 144 154 80,1 100,0 

632 Energie, voda a komunikácie 
1 357 

000 
1 253 

790 
1 253 782 92,4 100,0 

633 Materiál 158 500 191 470 191 445 120,8 100,0 

634 Dopravné 171 000 107 955 107 940 63,1 100,0 

635 Rutinná a štandardná údržba 367 000 
2 492 

704 
2 492 697 679,2 100,0 

636 Nájomné za nájom 11 000 29 240 29 230 265,7 100,0 

637 Služby 
3 854 

302 
2 260 

800 
2 260 709 58,7 100,0 

630 Tovary a služby 
6 098 

802 
6 480 

129 
6 479 957 106,2 100,0 

 

640 – Bežné transfery 

 Rozpočet výdavkov na bežné transfery schválený v sume 7 014 000,00 eur bol v roku 

2015 upravený na 569 988,00 eur. Znížením rozpočtu bežných výdavkov aparátu (kategória 640 

– bežné transfery) rozpočtovými opatreniami sa zabezpečil aj presun zdrojov na financovanie 

bežných a kapitálových výdavkov pre rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu kultúry. 

v EUR 

    

Schválen

ý 

Upraven

ý Skutočnosť %  % 

  Ekonomická klasifikácia rozpočet rozpočet 

k 

31.12.2015 

čerpani

a 

čerpani

a 
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    2015 2015 3:1 3:2 

  A 1 2 3 4 5 

641 Transfery v rámci verejnej správy 0 225 000 225 000 0 100,0 

642 

Transfery jednotlivcom a nezisk. 

pr. os. 
6 859 

000 194 407 194 405 2,8 100,0 
649 Transfery do zahraničia 155 000 150 581 150 581 97,1 100,0 

640 Bežné transfery 
7 014 

000 
569 988 569 986 8,1 100,0 

 

Funkčná klasifikácia 0980 Vzdelávanie inde neklasifikované  

      v EUR 

    

Schvále

ný 

Upraven

ý Skutočnosť %  % 

  Ekonomická klasifikácia 

rozpoče

t rozpočet 
k 

31.12.2015 

čerpani

a 

čerpani

a 

    2015 2015 3:1 3:2 

  A 1 2 3 4 5 

637 Služby 25 600 16 600 16 108 62,9 97,0 
63700

1 Školenia, kurzy, semináre 24 600 16 600 16 108 65,5 97,0 
63702

7 

Odmeny zamestn. mimoprac. 

pomeru 1 000 0 0 0 0 
 

Rozpočet na vzdelávanie bol v roku 2015 čerpaný v sume 16 107,76 eur na jazykové 

kurzy zamestnancov ministerstva, účastnícke poplatky na odborné kurzy, semináre, školenia 

a konferencie zabezpečované externými organizáciami.  

 

 

Podprogram – 08T010D EHMK – Košice 2013 

 

Funkčná klasifikácia 0412 Všeobecná pracovná oblasť 

 

v EUR 

    Schválený Upravený Skutočnosť %  % 

  

Ekonomická 

klasifikácia rozpočet rozpočet 
k 

31.12.2015 

čerpani

a čerpania 

    2015 2015 3:1 3:2 

610 Mzdy, platy, služ. príjmy  0 132 214 132 214 - 100,0 
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620 Poistné a príspevok do poisť. 0 46 208 46 208 - 100,0 

600 C E L K O M 0 178 422 178 422 - 100,0 

 

 

Zdroj 11S2 – Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR     

        v EUR 

    Schválený 

Upraven

ý Skutočnosť %  % 

  

Ekonomická 

klasifikácia rozpočet rozpočet 
k 

31.12.2015 
čerpania čerpania 

    2015 2015 3:1 3:2 

610 Mzdy, platy, služ. príjmy  0 6 346 6 346 - 100,0 

620 Poistné a príspevok do poisť. 0 2 218 2 218 - 100,0 

600 C E L K O M 0 8 564 8 564 - 100,0 

 

 

Zdroj 13S1 – Európsky fond regionálneho rozvoja  

                 v EUR 

    

Schválen

ý Upravený 

Skutočno

sť %  % 

  Ekonomická klasifikácia rozpočet rozpočet k 

31.12.201

5 

čerpania čerpania 

    2015 2015 3:1 3:2 

610 Mzdy, platy, služ. príjmy  0 112 382 112 382 - 100,0 

620 Poistné a príspevok do poisť. 0 39 277 39 277 - 100,0 

600 C E L K O M 0 151 659 151 659 - 100,0 

 

Zdroj 13S2 – Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR     

        v EUR 

    

Schválen

ý Upravený 

Skutočno

sť %  % 

  Ekonomická klasifikácia rozpočet rozpočet k 

31.12.201

5 

čerpania čerpania 

    2015 2015 3:1 3:2 

610 Mzdy, platy, služ. príjmy  0 13 486 13 486 - 100,0 

620 Poistné a príspevok do poisť. 0 4 713 4 713 - 100,0 

600 C E L K O M 0 18 199 18 199 - 100,0 
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Podrobný prehľad výdavkov podľa podpoložiek ekonomickej klasifikácie rozpočtovej 

klasifikácie je uvedený v tabuľkovej časti tohto hodnotenia. 

 

 

Podprogram – 0A907 Technická pomoc OP IS MF SR – MK SR 

 

Funkčná klasifikácia 08601 – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

 

v EUR 

    Schválený Upravený 

Skutočnos

ť %  % 

  Ekonomická klasifikácia rozpočet rozpočet 

k 

31.12.201

5 

čerpania 

čerpani

a 

    2015 2015 3:1 3:2 

  A 1 2 3 4 5 

610 Mzdy, platy, služ. príjmy  0 316 341 316 341 - 100,0 

620 Poistné a príspevok do poisť. 0 110 377 110 377 - 100,0 

600 C E L K O M 0 426 718 426 718 - 100,0 

 

 

Zdroj 11S1 – Európsky fond regionálneho rozvoja  

v EUR 

    Schválený Upravený 

Skutočnos

ť %  % 

  Ekonomická klasifikácia rozpočet rozpočet 

k 

31.12.201

5 

čerpania 

čerpani

a 

    2015 2015 3:1 3:2 

  A 1 2 3 4 5 

610 Mzdy, platy, služ. príjmy  0 268 890 268 890 - 100,0 

620 Poistné a príspevok do poisť. 0 93 820 93 820 - 100,0 

600 C E L K O M 0 362 710 362 710 - 100,0 

 

 

Zdroj 11S2 – Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 

v EUR 

    Schválený Upravený 

Skutočnos

ť %  % 
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  Ekonomická klasifikácia rozpočet rozpočet 

k 

31.12.201

5 

čerpani

a 

čerpani

a 

    2015 2015 3:1 3:2 

  A 1 2 3 4 5 

610 Mzdy, platy, služ. príjmy  0 47 451 47 451 - 100,0 

620 Poistné a príspevok do poisť. 0 16 557 16 557 - 100,0 

600 C E L K O M 0 64 008 64 008 - 100,0 

 

 

 

Podprogram – 0A911 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej 

úrovni MF SR - MK  

 

Funkčná klasifikácia 08601 – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

 

v EUR 

    Schválený Upravený 

Skutočnos

ť %  % 

  Ekonomická klasifikácia rozpočet rozpočet 

k 

31.12.201

5 

čerpania 

čerpani

a 

    2015 2015 3:1 3:2 

  A 1 2 3 4 5 

633 Materiál 0 476 932 476 932 - 100,0 

637 Služby 0 18 961 18 961 - 100,0 

600 C E L K O M 0 495 893 495 893 - 100,0 

 

Rozpočet bežných výdavkov určených na projekt Konsolidácia IKT nástrojov MK SR 

a podriadených inštitúcií bol v roku 2015 čerpaný v sume 495 892,99 eur podľa jednotlivých 

zdrojov nasledovne: 

 

Zdroj 11S1 – Európsky fond regionálneho rozvoja  

v EUR 

    Schválený Upravený 

Skutočnos

ť %  % 

  Ekonomická klasifikácia rozpočet rozpočet 

k 

31.12.201

5 

čerpania 

čerpani

a 

    2015 2015 3:1 3:2 

  A 1 2 3 4 5 
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633 Materiál 0 359 178 359 178 - 100,0 

637 Služby 0 723 723 - 100,0 

600 C E L K O M 0 359 901 359 901 - 100,0 

 

Zdroj 11S2 – Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 

v EUR 

    Schválený Upravený 

Skutočnos

ť %  % 

  Ekonomická klasifikácia rozpočet rozpočet 

k 

31.12.201

5 

čerpani

a 

čerpani

a 

    2015 2015 3:1 3:2 

  A 1 2 3 4 5 

633 Materiál 0 63 384 63 384 - 100,0 

637 Služby 0 128 128 - 100,0 

600 C E L K O M 0 63 512 63 512 - 100,0 

 

Zdroj 11S3 – Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 

v EUR 

    Schválený Upravený 

Skutočnos

ť %  % 

  Ekonomická klasifikácia rozpočet rozpočet 

k 

31.12.201

5 

čerpania 

čerpani

a 

    2015 2015 3:1 3:2 

  A 1 2 3 4 5 

633 Materiál 0 54 370 54 370 - 100,0 

637 Služby 0 110 110 - 100,0 

600 C E L K O M 0 54 480 54 480 - 100,0 

Zdroj 13S1 – Európsky fond regionálneho rozvoja  

v EUR 

    Schválený Upravený Skutočnosť %  % 

  Ekonomická klasifikácia rozpočet rozpočet 
k 

31.12.2015 

čerpani

a 

čerpani

a 

    2015 2015 3:1 3:2 

  A 1 2 3 4 5 

637 Služby 0 13 556 13 556 - 100,0 

600 C E L K O M 0 13 556 13 556 - 100,0 
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Zdroj 13S2 – Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 

v EUR 

    Schválený Upravený Skutočnosť %  % 

  Ekonomická klasifikácia rozpočet rozpočet 
k 

31.12.2015 

čerpan

ia 

čerpani

a 

    2015 2015 3:1 3:2 

  A 1 2 3 4 5 

637 Služby 0 2 392 2 392 - 100,0 

600 C E L K O M 0 2 392 2 392 - 100,0 

 

 

Zdroj 13S3 – Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 

v EUR 

    Schválený Upravený Skutočnosť %  % 

  Ekonomická klasifikácia rozpočet rozpočet 
k 

31.12.2015 

čerpani

a 

čerpani

a 

    2015 2015 3:1 3:2 

  A 1 2 3 4 5 

637 Služby 0 2 052 2 052 - 100,0 

600 C E L K O M 0 2 052 2 052 - 100,0 

 

 

Podprogram – 0D40H SK PRES 2016 

 

Funkčná klasifikácia 08601 – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

 

v EUR 

    Schválený Upravený Skutočnosť %  % 

  Ekonomická klasifikácia rozpočet rozpočet 
k 

31.12.2015 

čerpani

a 

čerpani

a 

    2015 2015 3:1 3:2 

  A 1 2 3 4 5 

610 Mzdy, platy, služ. príjmy  0 34 302 32 671 - 95,2 

620 Poistné a príspevok do poisť. 0 11 989 11 418 - 95,2 

630 Tovary a služby 0 8 316 6 680 - 80,3 

600 C E L K O M 0 54 607 50 769 - 93,0 
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Rozpočet určený na SK PRES bol čerpaný na mzdy určených zamestnancov, poistné do 

príslušných zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne v súlade s platnými právnymi predpismi 

a zahraničné cestovné. 

 

B. Kapitálové výdavky 

 

Podprogram – 08T0101 Koncepčná a riadiaca činnosť 

Funkčná klasifikácia 08601 – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

  
Rozpočtovými opatreniami bol určený rozpočet kapitálových výdavkov aparátu 

ministerstva v sume 612 494,22 eur a čerpaný v sume 612 494,22 eur nasledovne: 
 v EUR 

    Schválený Upravený Skutočnosť %  % 

  Ekonomická klasifikácia rozpočet rozpočet k 31.12.2015 

čerpa

nia 

čerpani

a 

    2015 2015 3:1 3:2 

  A 1 2 3 4 5 

710 

Obstarávanie kapitálových 

aktív 0 607 994 607 994 - 100,0 

720 Kapitálové transfery 0 4 500 4 500 - 100,0 

600 C E L K O M 0 612 494 612 494 - 100,0 

V roku 2015 boli kapitálové výdavky čerpané na rozšíenie Softip Human Resources o HR 
portál, úpravu informačných systémov NUNTIO a ORES a nákup výpočtovej techniky. V sume 
4 500,00 eur bol poskytnutý kapitálový transfer na nákup licencií pre Fond na podporu umenia. 
 

Podprogram – 0A911 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej 

úrovni MF SR - MK  

 

Funkčná klasifikácia 08601 – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

 

v EUR 

    Schválený Upravený Skutočnosť %  % 

  Zdroj  rozpočet rozpočet 
k 

31.12.2015 

čerpani

a 

čerpani

a 

    2015 2015 3:1 3:2 

  A 1 2 3 4 5 

11S1 Európsky fond regionálneho 0 4 050 923 4 050 923 - 100,0 
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rozvoja  

11S2 
Európsky fond regionálneho 

rozvoja - spolufinancovanie  
0 714 869 714 869   

11S3 
Európsky fond regionálneho 

rozvoja – pro rata 
0 613 206 613 206 - 100,0 

700 C E L K O M 0 5 378 998 5 378 998 - 100,0 

 

Rozpočet kapitálových výdavkov určených na projekt Konsolidácia IKT nástrojov MK SR 

a podriadených inštitúcií bol v roku 2015 čerpaný v sume 5 378 997,93 eur. 

 

Mimorozpočtové výdavky 

 

Mimorozpočtové prostriedky z poistného plnenia v sume 2 427,00 eur boli použité na  

opravu poškodeného motorového vozidla na základe vzniknutej poistnej udalosti.  

 
Mimorozpočtové prostriedky zo zahraničného grantu od Medzinárodného 

vyšegrádského fondu v sume 20 000,00 eur boli použité na výdavky spojené s udelením 
Medzinárodnej vyšegrádskej ceny.  
 
 
A1.4 HODNOTENIE VÝVOJA ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY A PERSONÁLNEHO VYBAVENIA  
 
A1.4.1    Počet zamestnancov  

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách je 185, z toho priemerný 
počet riadiacich zamestnancov je 33. 
 
A1.4.2    Kvalifikačná štruktúra zamestnancov  
 
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov, ktorá sa vedie so stavom k 31. decembru 2015: 
- základné vzdelanie  1  z toho ženy 0 
- stredné vzdelanie  4    1 
- úplné stredné vzdelanie 29   25 
- bakalárske vzdelanie  2   1 
- vysokoškolské vzdelanie 151   100 
- SPOLU    187   127 
 
Veková štruktúra so stavom k 31. decembru 2015: 
- do 30 rokov   27 z toho ženy 19 
- 31 – 40 rokov   51   32 
- 41 – 50 rokov   32   25 
- 51 – 60 rokov   41   29 
- 61 a viac rokov  36   22 
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- SPOLU    187   127 
 
A1.4.3    Fluktuácia zamestnancov  
 

V roku 2015 nastúpilo na ministerstvo 24 zamestnancov a  štátnozamestnanecký pomer 
/ pracovný pomer ukončilo 34 zamestnancov. Uvedené počty nezahŕňajú vznik a skončenie 
právneho vzťahu napr. pri skončení zastupovania počas materskej dovolenky a následne vznik 
nového právneho vzťahu na zastupovanie rodičovskej dovolenky, alebo ukončenie dočasnej 
štátnej služby a následne vznik nového právneho vzťahu v stálej štátnej službe. Po zahrnutí aj 
týchto vznikov a zánikov právnych vzťahov by bola fluktuácia nasledovná: vznik právneho vzťahu 
v priebehu roka 59 a zánik právneho vzťahu 65. 
 
A1.4.4 Vzdelávacie aktivity zamestnancov MK SR poskytované alebo hradené 
zamestnávateľom 
 

Obsah vzdelávania bol v roku 2015 zameraný na skvalitňovanie a pripravenosť štátnych 
zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme na plnenie úloh 
vyplývajúcich z opisov činností štátnozamestnaneckých miest alebo z opisov pracovných činností 
zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. Zohľadňoval tiež právnu úpravu vzdelávania 
zadefinovanú Zákonníkom práce a zákonom o štátnej službe – prehlbovanie kvalifikácie 
adaptačným vzdelávaním, priebežným vzdelávaním a  špecifickým vzdelávaním. 
Schválený rozpočet na vzdelávanie zamestnancov ministerstva na základe rozpisu záväzných 
ukazovateľov na rok 2015 a jeho čerpanie: 

Z pridelených finančných prostriedkov na vzdelávanie t. j., 25 600 € sa použilo 16 108 € (62,9 

%). Jednotlivé vzdelávacie aktivity boli aj v tomto roku individuálne posudzované a pri ich 
schvaľovaní sa zohľadňovala maximálna hospodárnosť v čerpaní finančných prostriedkov.  

 
Na zabezpečovaní vzdelávania sa v roku 2015 významnou mierou lektorsky podieľali 
zamestnanci jednotlivých organizačných útvarov ministerstva bez nároku na finančné 
prostriedky určené na vzdelávanie v roku 2015.     
 
Špecifické vzdelávanie bolo zamerané na vzdelávanie v oblastiach, ktoré vláda určila ako 
prioritné. 
 
Prehľad oblastí vzdelávacích aktivít realizovaných a hradených ministerstvom v roku 2015:  

Vzdelávacie aktivity, ktoré organizačné útvary uskutočnili pre zamestnancov ministerstva: 

 vzdelávanie pre používateľov aplikácie ROMBOID webové sídlo ministerstva,   

 školenie pre používateľov elektronického informačného systému NUNTIO ASSR,  

 školenie zamerané na aplikáciu zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zamerané na aplikáciu zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
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pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a k Zákonníku práce,  

 školenie zamerané na aplikáciu zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 vzdelávacie aktivity v oblasti legislatívneho procesu a legislatívnych pravidiel formou 
individuálnych konzultácií, inštruktáž zamestnancom zodpovedným za zverejňovanie 
materiálov na Portáli právnych predpisov a individuálne školila nových zamestnancov k 
problematike používania Portálu právnych predpisov, 

 vzdelávacie aktivity zamerané na správne konanie, 

 diplomatický kurz, 

 kurz zameraný na sekretárske zručnosti, 

 školenie zamerané na aplikáciu zákona o slobode informácií, 

 odborné jazykové školenia - školenia sa zamerali najmä na odstránenie najčastejšie 
používaných chybných výrazov a spojení  v písomných dokumentoch a na prácu so 
základnými jazykovými príručkami, ktoré sú zverejnené aj na webovom sídle 
ministerstva, 

 periodické školenie zamestnancov k zákonu č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v 
znení neskorších predpisov a k vyhláške MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v 
znení neskorších predpisov a periodické školenie zamestnancov k zákonu NR SR č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov pre vedúcich a riadiacich zamestnancov a samostatne pre ostatných,   

 v roku 2015 sa uskutočnil aj kurz prvej pomoci. 
 
Jazykové vzdelávanie: 
 

 kurz francúzskeho jazyka 
Vzdelávania vo francúzskom jazyku v rámci vzdelávacieho programu organizovaného           v 
spolupráci s Medzinárodnou organizáciou frankofónie vo Francúzskom inštitúte v Bratislave 
sa z dôvodu možnej duplicity v 1. polroku 2015 zúčastňovali len zamestnanci, ktorí nemajú 
agendu spojenú s prípravou Slovenskej republiky na predsedníctvo v Rade Európskej únie 
v roku 2016. Výučba v rámci tohto programu prebiehala v roku 2015 len prvý semester, 
keďže sa pripravovalo Memorandum o partnerstve medzi vládou SR a OIF a Národná 
frankofónna iniciatíva na roky 2016-2018. Podľa tohto projektu je v rokoch 2016-2018 
naplánované vzdelávanie vo francúzskom jazyku na oba semestre v roku. 

 

 kurz anglického jazyka 
V rámci skupinovej výučby anglického jazyka boli vytvorené tri skupiny – pokročilí 
začiatočníci, mierne pokročilí a pokročilí. Zoznam zamestnancov v jednotlivých skupinách bol 
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otvorený na priebežnú aktualizáciu a doplnenie podľa potrieb zamestnancov ministerstva. 
Na ministerstve prebiehala aj individuálna výučba anglického jazyka. 

 

 iné jazykové vzdelávanie 
Zamestnanci ministerstva sa zúčastnili aj na kurzoch španielskeho, ruského a nemeckého 
jazyka. 

 
Vzdelávanie zamestnancov zastupujúcich rezort kultúry vo výboroch a pracovných skupinách 
Rady a Európskej komisie s osobitnou pozornosťou na ovládanie francúzskeho jazyka: 
V roku 2015 zamestnanci ministerstva sa zúčastňovali vo výboroch a pracovných skupinách Rady 
a Európskej komisie. V roku 2015 absolvovali zamestnanci Inštitucionálno–procedurálnu 
prípravu, modul PRES MEDIUM, modul PRES MAXIMUM, seminár „Diplomatický protokol a 
etiketa v praxi – príprava na SK PRES“, seminár „Drafting EU Presidency Documents (Príprava 
dokumentov pre Predsedníctvo), seminár zameraný na legislatívne procesy v EP a na vzťahy EP a 
Rady. Absolvovali vzdelávanie v jazykovej škole Bridge, Kanadskom bilingválnom inštitúte). 

 
A1.5 HODNOTENIE VÝVOJA Z POHĽADU VÝKONU ČINNOSTÍ A PLNENIA CIEĽOV A ÚLOH 
 
A1.5.1 Významné úlohy a aktivity ministerstva rozdelené podľa oblastí: 
 
1. Oblasť kultúrneho dedičstva 
 
1.1 Oblasť múzeí, galérií a knižníc 

 Ministerstvo vydalo dve rozhodnutia v rámci správneho konania na vyhlásenie vzácnych 
súčastí písomného kultúrneho dedičstva za historický knižničný fond. V súčasnosti je 
vyhlásených za historický knižničný dokument, resp. historický knižničný fond 42 786 
knižničných dokumentov, 

 ministerstvo podľa požiadaviek registrovaných múzeí a galérií aktualizovalo Register 
múzeí a galérií Slovenskej republiky. V  2015 ministerstvo posudzovalo 4 žiadosti múzeí 
o zápis do registra, z toho ani jedno múzeum nebolo zapísané do registra. K 31. 
decembru 2015 bolo v registri zapísaných celkovo 93 múzeí a 26 galérií, 

 ministerstvo vykonávalo aktualizáciu údajov a zaevidovanie nových žiadostí v Zozname 
knižníc SR. V roku 2015 sa zaevidovalo 37 nových knižníc a údaje boli aktualizované v 
prípade 214 knižníc. K 31. decembru 2015 je v zozname evidovaných 5 173 záznamov. 
Aktuálny zoznam je uverejnený na webovom sídle ministerstva, 

 ministerstvo v roku 2015 spracovalo a odsúhlasilo 35 žiadostí o povolenie na dočasný 
vývoz zbierkových predmetov do zahraničia za účelom prezentačným, vedecko-
výskumným alebo reštaurátorským, z toho 3 povolenia na dočasný vývoz boli vydané na 
vývoz mimo colného územia EÚ. Zároveň ministerstvo spracovalo 1 žiadosť o povolenie 
na trvalý vývoz zbierkového predmetu do zahraničia a spracovalo a posúdilo 8 žiadostí o 
trvalý vývoz predmetov kultúrnej hodnoty do zahraničia, zaevidovalo 11 oznámení o 
dočasnom vývoze predmetov kultúrnej hodnoty do zahraničia, z toho 1 oznámenie o 
vývoze mimo colné územie EÚ, 
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 ministerstvo podporilo priamu spoluprácu odborných inštitúcií v oblasti mobility a 
prezentácie vzácnych zbierok. K pripravovaným mimoriadnym výstavným projektom 
realizovaným na Slovensku spracovalo pre múzejné a galerijné inštitúcie v zahraničí 
podporné stanoviská k imunite zapožičaných zbierok zo zahraničia (z Českej republiky) 
ktoré sú nevyhnutné na zapožičanie a ich sprístupnenie, 

 ministerstvo v roku 2015 konalo vo veci pátrania po odcudzených predmetoch kultúrnej 
hodnoty s cieľom ich navrátenia do krajiny pôvodu na základe výziev ministerstiev 
kultúry jednotlivých európskych krajín. Najčastejšie preverovanými predmetmi kultúrnej 
hodnoty boli sakrálne predmety, ikony, architektonické články a ich fragmenty, 

 ministerstvo spolupracovalo s organizáciami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, 
s Ministerstvom vnútra SR a Policajným zborom SR na potláčaní kriminality v oblasti 
ochrany kultúrneho dedičstva, vrátane oblasti týkajúcej sa nezákonného vývozu 
predmetov kultúrnej hodnoty do zahraničia. Ministerstvo poskytovalo súčinnosť 
národným  ústredniam Interpolu v Bratislave a v iných európskych štátoch pri 
preverovaní pôvodu zadržaných predmetov kultúrnej hodnoty,  

 ministerstvo spracovalo a zverejnilo Informáciu Ministerstva kultúry SR pre žiadateľa 
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2016 na náhradu škody 
požičiavateľovi vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie 
Slovenskej republiky. Jej cieľom je poskytnúť aktuálne informácie na príslušný 
rozpočtový rok pre žiadateľa o poskytnutie dotácie, ktoré sa budú týkať len mimoriadne 
hodnotných predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré budú dočasne dovezené na územie 
Slovenskej republiky na prezentačné účely v roku 2016, 

 ministerstvo zabezpečilo organizáciu 12. ročníka súťaže Múzeum roka/Galéria roka 2014 
a Ceny Andreja Kmeťa. Obe podujatia sa konali 25. mája 2015, pričom ceny odovzdal 
štátny tajomník ministerstva kultúry 2 víťazným múzeám a 5 osobnostiam, ktoré 
významnou mierou prispeli k rozvoju, ochrane, uchovaniu a využívaniu kultúrneho 
dedičstva, 

 ministerstvo pripravilo Koncepciu zamerania a podpory výskumu v rezorte kultúry na 
roky 2016 až 2020, ako výstup a plnenie z úloh z Akčného plánu na roky 2015 – 2017 k 
Stratégií rozvoja kultúry SR (materiál bol postúpený predsedovi Riadiaceho výboru 
Stratégie rozvoja kultúry SR, ktorý monitoruje realizáciu aktivít vyplývajúcich z akčného 
plánu), 

 ministerstvo pripravilo Komparatívnu analýzu finančných nákladov nevyhnutných na 
zabezpečenie výskumnej činnosti, ako výstup a plnenie z úloh z Akčného plánu na roky 
2015 – 2017 k Stratégií rozvoja kultúry SR (materiál bol postúpený predsedovi 
Riadiaceho výboru Stratégie rozvoja kultúry SR, ktorý monitoruje realizáciu aktivít 
vyplývajúcich z akčného plánu). 

 
1.2  Oblasť ochrany pamiatkového fondu 
 

 Ministerstvo sa spolupodieľalo na príprave a realizácii podujatia Dni európskeho 
kultúrneho dedičstva na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo z iniciatívy Rady Európy v dňoch 
od 11. septembra do 20. septembra 2015 vo viacerých mestách Slovenska, pričom 
slávnostné otvorenie podujatia sa uskutočnilo v Modre 11. septembra 2015, spolu 
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s odovzdávaním cien revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá za mimoriadny 
kultúrny počin za rok 2014; v rámci podujatia boli zrealizované viaceré kultúrno-
spoločenské podujatia a sprístupnené mimoriadne cenné nehnuteľné národné kultúrne 
pamiatky, ktoré bežne nie sú verejnosti prístupné, podujatie bolo pripravené 
s osobitným akcentom na Rok Ľudovíta Štúra 2015, 

 pripravilo súťaž a 10. decembra 2015 sa uskutočnilo odovzdávanie cien „Fénix – kultúrna 
pamiatka roka za ukončenú obnovu národnej kultúrnej pamiatky za rok 2014“, 

 pripravilo ďalší ročník dotačného programu „Obnovme si svoj dom“. Za rok 2015 bolo 
v tomto programe prijatých 964 žiadostí o dotáciu v celkovej výške 32 358 926 €. 529 
žiadostí bolo podporených v celkovej výške 5 756 607 €, 

 spolupracovalo s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR 
SR“) a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR  (ďalej len „ÚPSVR SR“) v rámci 
národného projektu „Obnova kultúrneho dedičstva s pomocou nezamestnaných“, 
v ktorom bolo v roku 2015 zapojených do obnovy 43 hradov cca 500 nezamestnaných 
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia,  

 pripravovalo podklady a zúčastňovalo sa rozhodnutí Zmiešanej komisie ministerstva 
a SPP na finančnú podporu obnovy vybraných národných kultúrnych pamiatok 
z filantropických zdrojov – 7 podporených projektov v celkovej výške 100 000 €,    

 zabezpečovalo výkon štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv,  

 pripravovalo správy k problematike ochrany pamiatkového fondu pre ústredné orgány  
štátnej správy a iné orgány štátnej správy, 

 pripravilo podklady za oblasť pamiatkového fondu pre účasť ministra na 38. Generálnej 
konferencii UNESCO, týkajúcej sa implementácie Dohovoru o ochrane kultúrnych hodnôt 
v prípade ozbrojeného konfliktu z roku 1954 a jeho II. Protokolu z roku 1999 (Haagsky 
dohovor) a zabezpečilo koordináciu agendy „Haagsky dohovor“ (1954) a jeho „Druhého 
Protokolu“ (1999), zaslalo pripomienky k navrhovanému tlačivu na predkladanie 
národných správ, zaslanú členským krajinám Dohovoru na ochranu kultúrnych hodnôt 
v prípade ozbrojeného konfliktu a zaslanie vyplneného tlačiva elektronického formulára 
k predkladanej národnej správe o vykonávaní II. Protokolu na území Zmluvnej strany 
Dohovoru, 

 participovalo na posudzovaní projektov uchádzajúcich sa o podporu z Nórskeho 
finančného mechanizmu, v gescii riadiace orgánu, ktorým je ÚV SR, 

 podieľalo sa na príprave rozvojových programov a nastavení nového programovacieho 
obdobia na roky 2014-2020 v rámci pracovných skupín pre prípravu operačných 
programov a sprievodných dokumentov,  

 spolupracovalo na príprave výziev v rámci finančných mechanizmov Európskeho 
hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu, 

 vydalo v rámci správneho konania 4 rozhodnutia o vyhlásení pamiatkových zón, 1 
rozhodnutie o zrušení pamiatkovej zóny a 14 rozhodnutí vo veci odvolania proti 
rozhodnutiu Pamiatkového úradu SR, 

 pripravovalo vyjadrenia a stanoviská k územno-plánovacej dokumentácii a strategickým 
plánom Vyšších územných celkov (ďalej len „VÚC“) a k projektom dopravného značenia 
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kultúrnych cieľov podľa schválených technických noriem,  

 v rámci výkonu štátnej správy realizovalo jarné a jesenné kolo skúšok na overovanie 
osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu v zmysle zákona 
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov,  

 vydalo v rámci správneho konania 7 rozhodnutí osvedčenia o osobitnej odbornej 
spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu pre fyzické osoby v odbore 
archeologický výskum, 14 rozhodnutí o predĺžení platnosti osvedčenia o osobitnej 
odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu pre fyzické osoby, 4 
rozhodnutia o vydaní oprávnenia na vykonávanie archeologického výskumu pre 
právnické osoby a 3 rozhodnutia o odňatí oprávnenia na vykonávanie archeologického 
výskumu pre právnické osoby, 

 spracovalo, aktualizovalo a zverejňovalo na webovom sídle ministerstva zoznam 
fyzických osôb, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na 
vykonávanie pamiatkových výskumov, aktualizovalo zoznam právnických osôb 
oprávnených na vykonávanie archeologických výskumov, zoznam členov Archeologickej 
rady a Komisie na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie 
pamiatkového výskumu, 

 zabezpečovalo administratívnu agendu Komisie na overovanie osobitnej odbornej 
spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu, 

 zabezpečovalo odborné skúšky na overenie osobitnej odbornej spôsobilosti, 

 zabezpečovalo administratívnu agendu Archeologickej rady, 

 vydalo 215 vyjadrení k predkupnému právu štátu v zmysle § 23 zák. č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, súbežne spracovalo, 
priebežne aktualizovalo a zverejňovalo zoznam národných kultúrnych pamiatok 
ponúknutých na predkupné právo štátu v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, zároveň ho využívalo pre získanie 
informácií o zmluvných záväzkoch prijímateľov dotácií z dotačného systému 
ministerstva,    

 podieľalo sa na monitoringu slovenských lokalít zapísaných v Zozname svetového 
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO,  

 participovalo na aktivitách multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov na 
elimináciu kriminality v oblasti kultúrneho dedičstva pri medzirezortnom Expertnom 
koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou,  

 v rámci výkonu štátnej správy pripravovalo odborné stanoviská a metodické usmernenia 
pre orgány štátnej správy a územnej a miestnej samosprávy, spolupracovalo s 
ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy, mimovládnymi organizáciami, 
medzinárodnými organizáciami, odbornými a vedeckými inštitúciami, občianskymi 
združeniami, individuálnymi vlastníkmi národných kultúrnych pamiatok a nehnuteľností 
v pamiatkových územiach, so Snemom historických miest a obcí Slovenska na riešení tém 
miest a obcí, súvisiacich s ochranou pamiatkového fondu, 

 pripravilo podklady k plneniu úloh z vládnych i medzinárodných dokumentov na ochranu 
pamiatkového fondu, podklady k účasti vyplývajúcej  z medzinárodných dohovorov, 
napr.  Dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát, Výboru na ochranu 
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pamiatok v prípade ozbrojeného konfliktu.  
 
1.3 Oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva 
 

 Ministerstvo zabezpečovalo a vytváralo podmienky pre činnosť Národného osvetového 
centra, Slovenskej ústrednej hvezdárne, Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, 
Umeleckého súboru Lúčnica a Ústredia ľudovej umeleckej výroby, 

 úzko spolupracovalo s Centrom pre tradičnú ľudovú kultúru, ktoré je súčasťou 
Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, v oblasti implementácie Dohovoru 
UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, 

 zabezpečovalo plnenie Stratégie rozvoja osvetovej činnosti, Stratégie rozvoja  miestnej 
a regionálnej kultúry a Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020, 

 V 2. polroku 2014 bola vyhlásená Výzva na predkladanie návrhov na zápis do 
Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a Zoznamu 
najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Proces 
posudzovania žiadostí o zápis do zoznamov prebehol v roku 2015. Minister kultúry na 
návrh Odbornej komisie dňa 2. septembra 2015 rozhodol o zápise  prvkov „Modrotlač“ 
a „Horehronský viachlasný spev“ do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska a o zápise Školy remesiel ÚĽUV do Zoznamu najlepších 
spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku, 

 2. decembra 2015 Medzivládny výbor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva na 
svojom zasadnutí v namíbijskom Windhoeku rozhodol o zapísaní prvku „Gajdošská 
kultúra“ na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, 

 ministerstvo v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv 
zabezpečilo výkon štátnej správy v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúrno-
osvetovej činnosti a v oblasti kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva. V zmysle 
svojich kompetencií rozvíjalo iniciatívy smerujúce k tvorbe legislatívnych opatrení 
a strategických vládnych dokumentov zameraných na rozvoj nehmotného kultúrneho 
dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti, a tiež znevýhodnených skupín obyvateľstva, 

 agenda sociálnej prevencie a kultúrnych práv znevýhodnených skupín obyvateľstva 
realizovaná na odbore nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených 
skupín obyvateľstva zahŕňa v súčasnosti vyše 40 národných akčných plánov 
a strategických dokumentov, ako aj medzinárodných dokumentov, vrátane práce 
v takmer 30 komisiách, výboroch, medzirezortných pracovných skupinách a podobne,  

 pokračovalo v rozvíjaní kultúrnych práv zraniteľných skupín v zmysle princípov 
humanizmu, rovnosti príležitostí a prechádzania diskriminácie, podporovalo a vytváralo 
vhodné právne, inštitucionálne, personálne a finančné prostredie na ochranu a rozvoj 
kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva a prispievalo tak   k zmierneniu sociálnych 
rozdielov v spoločnosti, k prevencii sociálneho vylúčenia, izolácie a marginalizácie 
znevýhodnených skupín obyvateľstva, 

 na základe zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov bol zadefinovaný aj dotačný 
program na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak 
znevýhodnených skupín obyvateľstva - Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva. 

http://www.culture.gov.sk/extdoc/5801/Zakon_2015
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Program je rozdelený na 4 podprogramy na podporu: 1. živej kultúry, 2. periodickej tlače 
3. neperiodickej tlače. 4. - neformálneho vzdelávania v oblasti kultúry ľudí so zdravotným 
postihnutím (v roku 2015 na podporu navrhnutých 132 projektov v objeme 375 300 Eur). 

 bolo garantom masívnej prierezovej agendy v oblasti kultúry národnostných menšín 
a pripravovalo podklady, pripomienky k príprave Akčného plánu pre národnostné 
menšiny, Správy  o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2015 
a Hodnotiacej správy o stave kultúry národnostných menšín, národnostného  školstva  
a požívania jazyka národnostných menšín za rok 2015 (tiež pravidelná práca vo výbore 
pre národnostné menšiny a rôzne pracovné skupiny v jeho kompetencii). 

 plnilo úlohy v rámci Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 
rovnosť a tiež vo výboroch rady, ktoré  sú zamerané na ochranu práv detí, osôb so 
zdravotným postihnutím, na podporu rodovej rovnosti, predchádzanie rasizmu, výchovu, 
vzdelávanie k ľudským právam, ochranu práv LGBTI komunít a pod. Zástupcovia 
ministerstva sa aktívne zúčastňovali na práci výborov (strategické dokumenty súvisiace s 
činnosťou ministerstva, aktivity Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie 
verejných politík procesu starnutia populácie), 

 významnou aktivitou ministerstva bola účasť na procese implementácie vládneho 
strategického dokumentu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR, 
ktorý schválila vláda SR svojím uznesením č. 71 z 18. februára 2015. V zmysle uvedeného 
uznesenia sa MK SR v rámci výborov Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné 
menšiny a rodovú rovnosť podieľalo na príprave ďalších materiálov v oblastiach 
predchádzania intolerancii a diskriminácii, práv národnostných menšín a LGBTI ľudí,  

 ministerstvo spolupracovalo pri tvorbe a vyhodnocovaní plnenia úloh z vládnych 
strategických dokumentov a pri príprave podkladov k nasledovným koncepčným a 
strategickým materiálom: 

 Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2012 – 
2015  

 Národný program starostlivosti o deti a dorast 2008 – 2015 

 Národný akčný plán pre deti  

 Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 – 2018 

 Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 

 Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 

 Koncepcia boja proti terorizmu 

 Národná protidrogová stratégia  

 Program ozdravenia výživy obyvateľov SR 

 Národný akčný plán na kontrolu tabaku 
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 Koncepcia štátnej politiky zdravia 

 Stratégia EÚ pre mládež 

 Stratégia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry 

 Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020 

 Medzinárodný dohovor OSN o rasovej diskriminácii 

 Dohovor OSN na ochranu kultúrnej rozmanitosti 

 Dohovor OSN na predchádzanie diskriminácie žien  

 Dohovor  OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 

 Národný program rozvoja životných podmienok ľudí so zdravotným postihnutím do 
roku 2020 

 Akčný plán prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách 2012 

 Národný akčný plán rodovej rovnosti 2010 – 2014  

 Národný program duševného zdravia na obdobie 2005 – 2015 

 Stratégia SR pre mládež na roky 2014 – 2020 

 Koncepčné zámery migračnej politiky na roky 2011 – 2015, 

 Integračná politika v SR do roku 2020 

 Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, 

 Dekáda začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015, 

 Správa o stave kultúry národnostných menšín (za rezort kultúry) 

 Správa o stave ľudských práv v SR (za rezort kultúry) 

 Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv  

 Národný program aktívneho starnutia do roku 2020 

 Rámcový dohovor Rady Európy na ochranu práv národnostných menšín  

 Európska charta menšinových a regionálnych jazykov  

 Stratégia rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a ich národnej infraštruktúry 
v rezorte kultúry 
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 Národný program prevencie obezity 

 Národná stratégia na ochranu detí pred násilím 

 Akčný plán opatrení aktivít a nástrojov pre boj proti korupcii v Slovenskej republiky 

 Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach  

 Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach  

 Akčný plán predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu 
a ostatných foriem intolerancie na roky 2016 – 2018 

 Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie na roky 2016 – 2019  

 
2.   Oblasť činnosti umenia, literatúry a štátneho jazyka 
 
 

Ministerstvo v súlade so svojou pôsobnosťou zabezpečovalo podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov a medzinárodných zmlúv výkon štátnej správy na úseku umenia a štátneho 

jazyka. Podieľalo sa na vytváraní podmienok na rozvoj a prezentáciu kultúry vo všetkých 

oblastiach profesionálneho umenia a na zabezpečení ochrany, rozvoja a postavenia slovenského 

jazyka ako štátneho jazyka Slovenskej republiky. Prostredníctvom sekcie umenia a štátneho 

jazyka koordinovalo činnosť 12 organizácií. Z predložených návrhov organizácií posúdilo návrhy 

na podporu rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 

ministerstva v rámci jednotlivých prvkov programovej štruktúry, vypracovalo súhrn hlavných 

úloh a činností na rok 2015 jednotlivých organizácií ako súčasť rozpisu rozpočtu, spracovalo 

vyhodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtovania organizácií a 

spolupracovalo na vyhodnotení štatistických zisťovaní v príslušných oblastiach umenia. 

 
2.1 Oblasť umenia 
 

 Ministerstvo  v zmysle § 3 a zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej 
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 40/2015 Z. z. 
o audiovízií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. 7. 
2015, inovovalo evidenciu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov. 
Zverejnilo tiež na svojom webovom sídle evidenciu profesionálnych divadiel a  
profesionálnych hudobných inštitúcií, ktorú vedie na základe zákona č. 103/2014 
o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 230/2014 Z. z. o rozsahu vybraných 
informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií, 

 spolu s Divadelným ústavom a Činohrou SND v rámci aktivít zameraných na vzdelávanie 
umením k umeniu ministerstvo pripravilo a zrealizovalo pilotný projekt Pedagógovia 
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v divadelnom zákulisí (od septembra do novembra 2015), 

 v roku 2015 bola prvýkrát zorganizovaná celonárodná súťaž Národná cena za dizajn 
zameraná len na produktový dizajn. 12. ročník súťaže bol vyhlásený v súlade 
s pozmeneným štatútom a inovovanými súťažnými podmienkami. Pre súťažiacich 
pribudla nová kategória – Experimentálny produktový dizajn, do ktorej sa mohli prihlásiť 
profesionáli aj študenti. Vyhlásenie výsledkov súťaže bolo 29. júna 2015 spojené aj 
s vernisážou v galérii SCD Satelit, 

 ministerstvo aj v roku 2015 sústredilo finančné zdroje na posilnenie oblasti literatúry, 
predovšetkým v podpornom programe SLOLIA, ktorý napomáha vydávaniu diel 
slovenských autorov v zahraničnom vydavateľstve. Pozornosť príprave budúcoročnej 
prezentácii Slovenskej republiky na renomovanom Medzinárodnom knižnom festivale v 
Budapešti v marci 2016, na ktorom sa bude SR prezentovať ako čestný hosť. Slovenská 
literatúra a knižná kultúra bola národnou expozíciou reprezentovaná na významných 
medzinárodných knižných veľtrhoch (Londýn. Praha, Paríž, Bologna), 

 v 2. ročníku grantového programu na podporu slovenskej literatúry a dostupnosti 

prekladov súčasných európskych diel PRO LIBRIS vybrala hodnotiaca komisia z celkového 

počtu žiadostí 40 v kategórii pôvodná literatúra 4 diela a v kategórii prekladov 17 diel. 

Cieľom programu MK SR, akciovej spoločnosti SLOVNAFT a Stredoeurópskej nadácie bolo 

podporiť rozvoj slovenskej literatúry a zvýšiť dostupnosť prekladov súčasných 

európskych diel, 

 v rámci aktivít neštátnych subjektov sa s podporou z dotačného systému MK SR v roku 

2015 zrealizovali viaceré významné a medzinárodné podujatia, napríklad: 20. ročník 

festivalu Dni starej hudby, 11. ročník festivalu slovenských divadiel Dotyky a spojenia, 20. 

ročník výstavy Socha a Objekt, 6. ročník festivalu Dni architektúry a dizajnu 2015 

Bratislava, 1. ročník Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!, 41. ročník festivalu 

Bratislavské jazzové dni, 16. ročník hudobného festivalu Konvergencie, 24. ročník 

festivalu Divadelná Nitra, 19. ročník  tanečného festivalu Bratislava v pohybe, 35. ročník 

festivalu Kremnické gagy, 25. ročník festivalu Mesiac fotografie, 6. ročník festivalu 

súčasného umenia BLAF – Bratislava Art Festival, 20. ročník Ceny Oskára Čepana pre 

vizuálnych umelcov do 35 rokov, či 23. ročník knižného veľtrhu Bibliotéka, 

 ministerstvo celkovo v šiestich podprogramoch programu č. 4 – Umenie v oblasti 

hudobného, divadelného a výtvarného umenia, literatúry a knižnej kultúry i 

medziodborových profesionálnych kultúrnych aktivít hodnotilo 1 079 projektov v 

požadovanom finančnom objeme 19 530 931 €. Dotáciu získalo 1 079 projektov v 

celkovej výške 5 475 400 €. 

 

2.2 Oblasť štátneho jazyka 

 

V zmysle uznesenia vlády č. 503/2014, ktorým vláda vyhlásila rok 2015 za Rok Ľudovíta 

Štúra pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia, ministerstvo plnilo v roku 2015 úlohy 
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vyplývajúce z vládou schváleného materiálu a zastávalo úlohu koordinátora celoslovenských 

podujatí. V rámci Roka Ľudovíta Štúra 2015 sa uskutočnili mnohé celoslovenské a regionálne 

podujatia, ako aj akcie s medzinárodným prvkom (napr. slávnostné otvorenie Roka Ľudovíta 

Štúra 2015 na Bratislavskom hrade spojené s otvorením výstavy Ľudovít Štúr – reformátor 

slovenskej spoločnosti, slávnostné vyhlásenie výsledkov 20. ročníka celoslovenskej študentskej 

novinárskej súťaže Štúrovo pero vo Zvolene, celonárodné podujatie na hrade Devín, 

celoslovenská literárna súťaž s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám 

rád Slovensko v Nových Zámkoch, svetová premiéra diela slovenského skladateľa Egona Kráka 

Pútnici, Deň Ľudovíta Štúra v Slovenskej národnej knižnici v Martine, slávnostné otvorenie novej 

expozície v Pamätnej izbe Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom, celonárodná spomienková 

slávnosť v rodisku Ľudovíta Štúra v Uhrovci, slávnostné otvorenie novej stálej expozície Múzea 

Ľudovíta Štúra v Modre, ktoré boli určené odbornej i laickej verejnosti, s osobitným akcentom 

na mladú generáciu. 

 

Ďalšie významné činnosti ministerstva v oblasti štátneho jazyka: 

 

 Ministerstvo finančne podporilo v roku 2015 v rámci svojho dotačného systému 48 

miestnych a regionálnych projektov v celkovej výške 281 984 eur,   

 ministerstvo spolu s odbornými zamestnancami zo Slovenskej národnej knižnice a 

Múzea Ľudovíta Štúra v Modre prezentovalo Rok Ľudovíta Štúra 2015 aj v Srbsku, kde 

sa 28. – 30. októbra 2015 uskutočnilo podujatie organizované slovenskou Základnou 

školou Ľudovíta Štúra v Kysáči a Národnostnou radou slovenskej národnostnej 

menšiny,  

 ministerstvo ako jeden z hlavných organizátorov  celoslovenskej literárnej súťaže s 

medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 

participovalo na realizácii jej 23. ročníka. Pripravilo a vydalo zborník víťazných prác a 

finančne zabezpečilo kultúrny program venovaný životu a dielu Ľudovíta Štúra v 

podaní hercov Divadla Andreja Bagara Nitra, ktorý bol súčasťou slávnostného 

vyhlásenia výsledkov súťaže  4.  júna 2015 v Nových Zámkoch. Ministerstvo ako 

spoluvyhlasovateľ tejto súťaže sa následne aktívne zúčastňovalo na zasadnutiach 

organizačného výboru v súvislosti s prípravou, obsahovým zameraním a vyhlásením 

24. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, 

 v septembri 2015 sa uskutočnili rokovania zástupcov ministerstva s členmi Výboru 

expertov Rady Európy k implementácii Európskej charty regionálnych alebo 

menšinových jazykov v SR. Ministerstvo sa aktívne zúčastňovalo na príprave 

podkladov a ďalších materiálov, ktoré si vyžiadal Výbor expertov v rámci štvrtého 

monitorovacieho procesu.  

 ministerstvo v rámci výkonu štátnej správy v oblasti štátneho jazyka posudzovalo 
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návrhy na štandardizáciu geografických názvov na pôde Názvoslovnej komisie Úradu 

geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a odsúhlasovalo názvy 

geografických objektov podľa § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky  

č. 215/1995Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, ako aj názvy 

častí obcí a obcí pre Stálu názvoslovnú subkomisiu Terminologickej komisie MV SR, v 

ktorej má ministerstvo stále zastúpenie.  

 v rámci dohľadu uskutočňovaného v zmysle zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole 

v štátnej správe v znení neskorších predpisov ministerstvo uskutočnilo v roku 2015  

dve dohľadové konania nad dodržiavaním zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom 

jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,  ktoré boli zamerané na 

oblasť používania štátneho jazyka orgánom verejnej správy v úradnom styku, a to na 

jednom mestskom úrade a na jednom obecnom úrade.“ 

 

3.    Oblasť činnosti médií, audiovízie a autorského práva 
 
3.1.  Evidovanie periodickej tlače a povinné výtlačky 

 

 V súvislosti s príslušnými ustanoveniami zákona č. 167/2008 Z. z.  o periodickej tlači a 

agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení 

zákona č. 221/2011 Z. z. ministerstvo zabezpečovalo aj v 2. polroku 2015 úkony spojené s 

evidovaním periodickej tlače a vedením zoznamu v zmysle § 11 tlačového zákona. K 31. 

decembru 2015 bolo zaevidovaných 1842 titulov periodickej tlače, 

 priebežne boli prijímané a uchovávané povinné výtlačky periodickej tlače, ktoré v zmysle 

zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických 

publikácií a rozmnoženín a audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov zasielajú 

vydavatelia periodickej tlače ministerstvu. 

 
3.2 Správne konania – výkon dohľadu v zmysle § 10 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných  

výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych 

diel 

 

 V 2. polroku 2015 viedlo ministerstvo 11 správnych konaní vo veci porušenia povinnosti 

uvedenej v § 3 písm. a) zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických 

publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších 

predpisov (porušenie povinnosti vydavateľa periodickej publikácie odovzdať bezplatne a na 

svoje trovy do troch dní od začatia rozširovania povinný výtlačok), vo veci porušenia 

povinnosti vydavateľa periodickej tlače podľa § 6 ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o 

periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(tlačový zákon) v znení zákona č. 221/2011 Z. z. (porušenie povinnosti vydavateľa 
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periodickej tlače zabezpečiť, aby každé vydanie periodickej tlače obsahovalo údaje podľa § 6 

ods. 2) a vo veci porušenia povinnosti vydavateľa periodickej tlače podľa § 11 ods. 8 

tlačového zákona (porušenie povinnosti vydavateľa periodickej tlače písomne oznámiť 

ministerstvu zmenu evidovaných údajov, prerušenie alebo ukončenie vydávania periodickej 

tlače, a to do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala), z toho bolo jedenásť konaní v 2.  

polroku 2015 aj právoplatne skončených. Jedno konanie bolo skončené vydaním 

rozhodnutia o zastavení konania, ostatných desať rozhodnutím o uložení pokuty. Pokuty v 

týchto desiatich konaniach boli uložené spolu v sume 2100,- eur, v 2. polroku 2015 boli tiež 

právoplatne ukončené dve konania začaté v prvom polroku 2014, z ktorých bolo jedno 

ukončené vydaním rozhodnutia o zastavení konania a v druhom prípade nadobudlo 

právoplatnosť rozhodnutie o uložení pokuty. 

 
3.3  Kolektívna správa práv  

 

 Ministerstvo v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona vykonávalo dohľad nad 

organizáciami kolektívnej správy (ďalej len „OKS“) priebežne počas 2. polroka 2015, a to nad 

výkonom kolektívnej správy OKS OZIS, Ochranné združenie interpretov Slovenska vo vzťahu 

ku konkrétnym nositeľom práv, pričom išlo o preverovanie podnetov od fyzických osôb, vo 

vzťahu k výkonu kolektívnej správy práv, 

 v súvislosti s výkonom kolektívnej správy práv bolo v 2. polroku 2015 vedené správne 

konanie vo vzťahu k občianskemu združeniu Asociácia majstrov zvuku - autorov, žiadateľovi 

o udelenie oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv, ktoré bolo ukončené vydaním 

rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žiadateľa a potvrdením tohto rozhodnutia ministrom 

kultúry Slovenskej republiky ako druhostupňovým orgánom v správnom konaní. V 2. 

polroku 2015 začalo ministerstvo dve správne konania vo vzťahu k OKS OZIS, Ochranné 

združenie interpretov Slovenska vo veci porušenia povinnosti poskytnúť ministerstvu 

doklady a informácie požadované ministerstvom v rámci výkonu dohľadu nad výkonom 

kolektívnej správy práv,  

 ministerstvo viedlo aj správne konanie vo veci odňatia oprávnenia na výkon kolektívnej 

správy práv vo vzťahu k OKS AGICOA Europe Slovensko. Správne konanie bolo ukončené 

vydaním rozhodnutia o vyhovení žiadosti OKS AGICOA Europe Slovensko o odňatie 

oprávnenia.   

 
3.4  Informačný portál duševné vlastníctvo  

 

 Ministerstvo v decembri 2015 spustilo nový portál Duševné vlastníctvo (ďalej len „portál“) 

www.dusevnevlastnictvo.gov.sk, ktorý predstavuje platformu na získanie základného 

prehľadu a orientácie a slúži ako informačný zdroj v celom zábere duševného vlastníctva 
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(autorského práva a práva priemyselného vlastníctva). Ministerstvo pripravilo obsah portálu 

v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR. Portál je určený verejnosti, tvorivým 

ľuďom, ale aj odborníkom. Nachádzajú sa tu všetky dôležité informácie z oblasti práva 

duševného vlastníctva na jednom mieste – či už z oblasti autorského práva a práv 

súvisiacich s autorským právom alebo práva priemyselného vlastníctva (sem patrí napríklad 

vynálezcovské právo, právo úžitkových vzorov, dizajnové právo, známkové právo), 

návštevník sa dozvie základné definície jednotlivých oblastí aj bližšie vysvetlenia. Súčasťou 

sú často kladené otázky a stručný súhrn základných faktov. Dôležitou súčasťou je 

vyhľadávanie a hlavne možnosť položiť otázku, ktorá bude automaticky zaslaná ministerstvu 

alebo Úradu priemyselného vlastníctva SR (podľa toho, akej oblasti sa otázka týka). Portál 

obsahuje aj množstvo dokumentov z oblasti duševného vlastníctva – právne predpisy 

(Slovenskej republiky, Európskej únie), medzinárodné zmluvy, rozhodnutia súdov, 

správnych orgánov a zoznam literatúry (knižných publikácií a článkov), určené 

predovšetkým odbornej verejnosti. Súčasťou obsahu je aj prehľad noviniek z oblasti práva 

duševného vlastníctva, 

 portál je prepojený so sociálnou sieťou Facebook. Ministerstvo spustilo portál aj ako pomoc 

v orientácii v oblasti autorského práva v súvislosti s prijatím nového Autorského zákona, 

ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. 

 
3.4  AGENDA EÚ 

 

 Stratégia jednotného digitálneho trhu  

6. mája 2015 Európska komisia (ďalej len „EK“) predstavila Stratégiu jednotného digitálneho 

trhu pre Európu (ďalej len „DSM“). V DSM predstavila EK 16 dôležitých legislatívnych 

iniciatív. Niektoré z týchto legislatívnych iniciatív priamo patria do vecnej pôsobnosti 

ministerstva. Týka sa to najmä revízie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ 

z 10. marca 2010 koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym 

predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania  

audiovizuálnych mediálnych služieb (ďalej len „AVMS“), revízie smernice Rady 93/83/EHS z 

27. septembra 1993 o koordinácii niektorých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a práv 

súvisiacich s autorským právom vzťahujúcich sa na satelitné vysielanie a káblovú 

retransmisiu, legislatívnych návrhov na zamedzenie neodôvodnenému geoblokovaniu 

obsahov a legislatívnych návrhov pre reformu v oblasti autorského práva. V súčasnosti je 

príprava, prípadne rokovanie o týchto návrhoch v rôznych štádiách, pričom do diskusií sa na 

pracovnej a odbornej úrovni zapájajú taktiež pracovníci ministerstva prostredníctvom 

konzultačných procesov a účasti na pracovných skupinách. Tieto iniciatívy budú v najbližšom 

období zásadne formovať politiku na úrovni EÚ v oblasti pôsobnosti ministerstva, resp. sa 

odzrkadlia v prioritách ministerstva v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ.  
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 Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách  

V nadväznosti na vyššie uvedenú stratégiu DSM v súčasnosti EK uskutočňuje, v súlade s 

pracovným plánom EK na rok 2015, proces REFITu (proces má skúmať potrebu revízie 

smernice a identifikovať potenciálne oblasti, v ktorých budú zmeny potrebné) a prípravy 

revízie smernice o AVMS. Podľa aktuálnych vyjadrení EK by mal byť návrh predložený Rade 

EÚ a Európskemu parlamentu do júla 2016. V 2. polroku 2015 prebehla verejná konzultácia 

EK k AVMS, do ktorej sa zapojilo taktiež ministerstvo. Pracovné diskusie o revízii AVMS sa 

vzhľadom na absenciu konkrétneho návrhu sústredili predovšetkým na úrovni kontaktného 

výboru k AVMS, resp. bilaterálnych kontaktov a diskusií. Okrem toho prebehla krátka 

diskusia k AVMS taktiež počas rady ministrov v novembri 2015 v rámci informačného bodu 

o stave prípravy revízie AVMS. Na týchto aktivitách sa zúčastňovali taktiež pracovníci 

ministerstva, resp. zástupcovia ministerstva na SZ SR pri EÚ.   

 

 Oznámenie Európskej komisie Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a 

sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Smerom k modernému, európskejšiemu 

rámcu autorského práva (ďalej len „oznámenie“)     

Oznámenie bolo zverejnené 9. decembra 2015 a predstavuje pracovný plán EK v oblasti 

autorského práva. Oznámenie popisuje jednotlivé návrhy a iniciatívy, ktoré plánuje EK v 

najbližšom období predložiť a intenzívne sa nimi zaoberať. V oznámení sa zdôrazňuje 

význam autorského práva v digitálnom prostredí. EK sa bude v zmysle oznámenia 

predovšetkým venovať otázke cezhraničnej prenosnosti online služieb poskytujúcich obsah 

na vnútornom trhu (tzv. portabilite), ďalej niektorým autorskoprávnym výnimkám a 

obmedzeniam, nastaveniu, resp. prispôsobeniu licenčných praktík, revízii smernice Rady 

93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii niektorých pravidiel týkajúcich sa autorského 

práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii, ako aj problematike 

vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva s cieľom predchádzať najmä porušovaniu 

autorského práva na komerčné účely. Keďže oznámenie pokrýva návrhy a iniciatívy EK na 

roky 2016 a 2017, kam patrí aj obdobie slovenského predsedníctva v Rade EÚ, podrobne sa 

s ním oboznámili aj pracovníci ministerstva. Oznámenie je teda kľúčovým dokumentom, 

ktorý treba zohľadniť a brať do úvahy pri všetkých autorskoprávnych iniciatívach i návrhoch 

na úrovni EÚ. 

 

 Návrh nariadenia o zabezpečení cezhraničnej prenosnosti on-line služieb poskytujúcich 

obsah na jednotnom trhu (ďalej len „návrh“)   

Návrh zverejnila EK 9. decembra 2015 ako prvú iniciatívu v oblasti modernizácie a reformy 

režimu autorského práva EÚ. Modernizácia autorskoprávneho rámca, ktorú má zabezpečiť 

aj uvedený návrh, vyplýva zo Stratégie pre jednotný digitálny trh a zo zverejneného 
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Oznámenia Európskej komisie Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a 

sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Smerom k modernému, európskejšiemu 

rámcu autorského práva. Cieľom návrhu je zaviesť cezhraničnú prenosnosť online služieb, 

teda umožniť užívateľom (predplatiteľom) online služieb, poskytujúcich obsah, prístup k 

týmto službám aj v inom členskom štáte EÚ, v ktorom sa len dočasne zdržiavajú. Základom 

návrhu je prispôsobiť princíp teritoriality podmienkam prenosnosti obsahu tak, aby 

poskytovateľ online služby povinne umožnil užívateľom (predplatiteľom) online služieb 

poskytujúcich obsah používať tieto služby, aj keď sú dočasne prítomní v inom členskom 

štáte EÚ ako je členský štát obvyklého pobytu užívateľa. Návrh by mal odstrániť prekážky, 

ktoré spôsobujú, že spotrebitelia nemajú prístup k svojim online službám, keď sa dočasne 

nachádzajú v iných členských štátoch EÚ. Návrh harmonizuje právo EÚ, pričom stále 

rešpektuje ochranu autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom v rámci 

jednotného trhu. 

 

 Marakéšska zmluva o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, 

zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, Koordinácia ČS EÚ vo vzťahu 

k agende Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) (ďalej len „zmluva“)   

V súvislosti s prijatím zmluvy v roku 2013 treba uviesť, že zmluva nie je platná. Na úrovni EÚ 

stále pretrváva spor medzi EÚ a jej členskými štátmi ohľadom kompetencie a právneho 

základu vo vzťahu k uzavretiu (ratifikácii) zmluvy.  

V priebehu roka 2015 na zasadnutiach Výboru stálych predstaviteľov vlád členských štátov 

pri Európskej únii (COREPER) dohodlo, že EÚ pripraví legislatívny návrh, ktorými sa 

implementujú ustanovenia zmluvy do práva EÚ. Vo vzťahu k medzinárodnej agende 

duševného vlastníctva, ktorou sa EÚ z dôvodu členstva vo WIPO tiež zaoberá, sa na úrovni 

EÚ uskutočnila koordinácia na zasadnutie Stáleho výboru pre autorské práva a práva 

súvisiace WIPO. Diskutovanými témami boli predovšetkým problematika ochrany vysielania 

a vysielajúcich organizácii a problematika autorskoprávnych výnimiek a obmedzení. 

 

4.    Oblasť cirkevnej problematiky 

 

 Ministerstvo pripravilo materiál Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 3/2016 Z. z. 

z 2. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 

Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských 

spoločností v znení neskorších predpisov. Vláda novelu nariadenia vlády SR schválila 2. 

decembra 2015. Právny predpis bol predložený na základe § 3 ods. 2 zákona č. 

218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom 

v znení  neskorších predpisov. Predmetný zákon ustanovuje, že platy duchovných sa 

valorizujú analogicky ako platy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 
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Podľa kolektívnej zmluvy sa s účinnosťou od 1. januára 2016 základná stupnica 

platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zvyšuje o 4 %. 

V nadväznosti na uvedené sa rovnakým spôsobom a v rovnakom termíne zvyšujú 

základné platy duchovných tých cirkví, ktoré požadujú finančný príspevok zo štátneho 

rozpočtu. Valorizácia sa týka 3 600 duchovných a vyžiada si v roku 2016 celkovú sumu 1 

067 631 eur, 

 v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení 

cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov ministerstvo 

zabezpečovalo rozdeľovanie finančných prostriedkov pre cirkvi a náboženské 

spoločnosti. V roku 2015 to bolo spolu 38 949 895 eur účelovo určených na platy 

duchovných, odvody do fondov a prevádzku ústredí cirkví a náboženských spoločností. 

Ministerstvo spracovalo a vyhodnotilo štvrťročné výkazy o vyplatených mzdách 

duchovných a vynaložených prostriedkov na prevádzku 32 ústredí cirkví 

a náboženských spoločností,   

 v programovom vyhlásení vlády SR sa vláda zaviazala pokračovať v diskusii 

o problematike financovania cirkví, pričom sa sústredí predovšetkým na jej odbornú 

rovinu. V tejto súvislosti pôsobila Expertná komisia na riešenie problematiky 

financovania cirkví a náboženských spoločností, ktorá je poradným orgánom ministra 

kultúry. Expertnú komisiu tvoria zástupcovia ministerstva, zástupcovia MF SR, 

Konferencie biskupov Slovenska, Ekumenickej rady cirkví v SR a Ústredného zväzu 

židovských náboženských obcí. V roku 2015 sa uskutočnili dve zasadnutia expertnej 

komisie. Predmetom stretnutí boli stanoviská členov komisie k navrhovaným zásadám 

nového modelu financovania cirkví, ktoré vypracovalo ministerstvo a boli prerokované 

stanoviská cirkví k možným variantným modelom, ktoré by vhodne zavádzali 

kombinovaný model financovania, vrátane jeho participatívnej formy, 

 medzirezortná pracovná skupina kreovaná v roku 2014 zo zástupcov ministerstva, 

MŠVVaŠ SR, MZ SR, MPSVR SR, MS SR a MV SR, ktorá efektívne kooperuje pri riešení 

problémov a systémovo zjednocuje metodologické materiály týkajúce sa náboženských 

otázok so zameraním na práva detí v kompetencii jednotlivých rezortov pokračovala vo 

svojej činnosti. V roku 2015 sa uskutočnilo zasadnutie 12. októbra 2015. Na svojom 

rokovaní na pôde ministerstva sa zaoberala materiálmi legislatívneho, ale 

i nelegislatívneho charakteru, ktoré sa týkajú náboženských otázok so zameraním na 

práva detí v kompetencii jednotlivých rezortov.  

 

4.1.  Analytická, konzultačná a prednášková činnosť v oblasti tradičnej i netradičnej religiozity 

 

 Ministerstvo vykonávalo analytickú činnosť a poskytovalo konzultačné služby o  

rôznych formách religiozity, náboženskom terorizme a problematike extrémizmu, 
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xenofóbie, rasovej neznášanlivosti a antisemitizmu,  

 pracovníci ministerstva lektorovali v priebehu roka viacero odborných prednášok, 

napr. na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 

odbornú prednášku na tému Vzťah štátu a cirkví v Slovenskej republike, Mladí európski 

lídri, na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity prednášku na tému Medzináboženský 

dialóg, vzťah štátu a cirkví, financovanie cirkví, ďalej školenie policajtov na odboroch 

kriminálnej polície v rámci krajských riaditeľstiev na tému Symbolika náboženského 

extrémizmu, na Ústave politických vied SAV odbornú prednášku na tému Náboženské 

organizácie v sociálnej oblasti a verejnom živote, ako i prednášky o náboženskom 

extrémizme na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 

 na základe žiadosti Štátnej školskej inšpekcie sa pracovníčka ministerstva zúčastnila 

v septembri 2015 výkonu inšpekcie a ministerstvo zaujalo odborné stanovisko k 

používaniu prvkov a vplyvov ezoteriky na verejnej škole,  

 8. - 9. septembra 2015 sa konala pracovná porada pre Generálnu prokuratúru 

„Aplikačné problémy pri rasovo motivovaných trestných činoch, trestných činoch 

extrémizmu a diváckeho násilia“,  

 v spolupráci s katedrou Pedagogických štúdii PdF TU ministerstvo zorganizovalo 

medzinárodnú vedeckú konferenciu Religiofóbia: realita, prevencia a edukácia, ktorá sa 

konala 10. septembra 2015 v Trnave.  Cieľom konferencie bolo podnietiť odbornú 

diskusiu na aktuálnu tému nábožensky motivovanej xenofóbie, resp. takých foriem 

xenofóbie, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k náboženstvu (islamofóbia, 

antijudaizmus, apod.),  

 v spolupráci s MV SR pripravuje ministerstvo publikáciu o symboloch využívaných 

extrémistami v časti náboženský extrémizmus,   

 pracovníci ministerstva vypracovali viacero odborných článkov a rozhovorov na tému 

nových náboženských hnutí, ktoré uverejnili masmédiá.  

 

4.2  Štatistické zisťovanie o cirkvách a náboženských spoločnostiach za rok 2014 

 Ministerstvo je gestorom i spracovateľom štatistického zisťovania o cirkvách a 

náboženských spoločnostiach prostredníctvom ročného štatistického výkazu KULT 15-

01 o cirkvi a náboženskej spoločnosti. V 1. polroku 2015 boli spracované podklady o 

cirkvách a náboženských spoločnostiach za rok 2014 od 30 cirkevných subjektov a v 2. 

polroku 2015 prebehla príprava a testovanie systému pre zber údajov o cirkvách a 

náboženských spoločnostiach za rok 2015. Spravodajskými jednotkami je 32 ústredí 

registrovaných cirkví a náboženských spoločností. 

 

4.3  Evidencia cirkevných právnických osôb: 

 Ministerstvo v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 308/1991 Zb. o slobode 
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náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších 

predpisov a Opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k evidencii právnických 

osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a/alebo náboženských 

spoločností, zaradilo do evidencie právnických osôb 8 nových subjektov, 3 subjekty 

vyradilo z evidencie na základe vlastnej žiadosti a zaevidovalo 26 zmien v názvoch, 

sídlach, alebo štatútoch evidovaných subjektov,  

 vydalo v roku 2015 spolu 389 potvrdení o právnej subjektivite, resp. výpisov z 

predmetnej evidencie, z toho 45 v súvislosti s udelením pobytu pre cudzincov v 

Slovenskej republike. K 31. decembru 2015 v predmetnej evidencii bolo evidovaných 2 

906 subjektov osemnástich registrovaných cirkví a náboženských spoločností,  

 v rámci elektronizácie štátnej správy poskytovalo ministerstvo súčinnosť Štatistickému 

úradu SR na projekte „Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov“, 

ktorého cieľom je vytvorenie jednotného a dátovo konzistentného zdroja údajov 

o všetkých právnických osobách, podnikateľoch, orgánoch verejnej správy, ktoré budú 

použiteľné pre potreby štátnej správy, ale i pre potreby podnikateľskej sféry 

a obyvateľov. V septembri 2015 prebehlo školenie vybraných administrátorov 

a registrátorov pracujúcich na zabezpečení zapojenia registra cirkví a náboženských 

spoločností a evidencie právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od 

cirkví a náboženských spoločností do predmetného registra podľa zákona z 22. 

septembra 2015 č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

5.     Oblasť medzinárodnej spolupráce 

 

 Rada ministrov zodpovedných za vzdelanie, kultúru, vedu a šport na svojom  jesennom  

zasadnutí prijala Návrh záverov Rady týkajúcich sa úlohy kultúry v rozvojovej politike a v 

spolupráci EÚ s tretími krajinami, pričom počas revízie materiálu nelegislatívnej povahy 

na zasadnutiach Výboru pre kultúrne záležitosti sa väčšina pripomienok týkala zriadenia 

tzv. task force. SR podporila výslednú verziu aj na základe konzultácií s MZVEZ SR, 

 prostredníctvom dotačného programu Európa pre občanov boli v roku 2015 žiadosti 

slovenských žiadateľov podporené a úspešné nad rámec európskeho priemeru, SR patrí 

dlhodobo tretie miesto v úspešnosti medzi členskými krajinami EÚ, 

 SR ako členská krajina Rozšírenej parciálnej dohody (Enlarged Partial Agreement - EPA) 

ku Kultúrnym cestám Rady Európy sa v roku 2015 prostredníctvom zástupcov 

ministerstva aktívne zúčastňovala na práci Fóra kultúrnych ciest Rady Európy 2015 v 

Aranjuez v Španielsku, ktoré bolo venované téme integrovaného prístupu k rozširovaniu 

cezhraničných pôsobností jednotlivých trás a ich sietí, ako aj otázkam vhodného 
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prepojenia medzinárodných kultúrnych projektov a hľadaniu spojovacích článkov medzi 

sieťami, ktoré sa nachádzajú v krajinách ich vzniku prevažne v západnej časti Európy, s 

ďalšími miestami v Európe. SR sústreďuje svoj záujem o zapojenie sa do kultúrnej trasy 

TRANSROMANICA, do cesty židovského kultúrneho dedičstva a do trasy európskych 

termálnych miest  „Kúpeľné mestá UNESCO“. 

 v marci 2015 SR podala spoločnú medzinárodnú nomináciu s Českou republikou - 

Slovenské a české bábkarstvo na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného 

kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, ktorej schvaľovanie bude ukončené v roku 2016,   

 v júni 2015 na 5. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru UNESCO o ochrane a 

podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov sa SR stala členom Medzivládneho výboru na 

ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov. Ide o vôbec prvé zastúpenie 

Slovenska v tomto výbore. V júni 2015 ministerstvo postúpilo UNESCO prvú periodickú 

správu o implementácii Dohovoru o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného 

dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva predmetov kultúrnej hodnoty,  

 dňa 17. júla 2015 minister kultúry Slovenskej republiky a minister zahraničných vecí a 

európskych záležitostí Slovenskej republiky podpísali Memorandum medzi 

Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a 

Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky o spolupráci pri príprave kultúrno-

spoločenskej prezentácie počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej 

únie v 2. polroku 2016. MZVEZ SR a ministerstvo sa dohodli na zozname prezentačných 

podujatí v zahraničí vo výške 1 052 740 EUR a slávnostnom otváracom koncerte v SND vo 

výške 63 800 EUR, 

 

 v novembri 2015 sa zástupcovia ministerstva zúčastnili na 38. zasadnutí Generálnej 

konferencie UNESCO. Delegácia sa zúčastnila zasadnutia Komisie pre kultúru (Cultural 

Commission - CLT), ktorá zasadala s cieľom odsúhlasiť hlavné smery a činnosti 

programov pre programovú oblasť kultúra na nasledujúce dva roky. Následne 

ministerstvo predložilo MZVEZ SR na rokovanie vlády materiál Informácia o priebehu a 

výsledkoch 38. zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO.  

 v rámci Agendy 21 sa ministerstvo podieľalo na periodickej aktualizácii vyhodnocovania 

ukazovateľov implementácie trvalo udržateľného rozvoja v SR, ktoré spadajú do 

pôsobnosti ministerstva, 

 v roku 2015 ministerstvo podporilo na všetkých úrovniach príslušného rozhodovacieho 

procesu EÚ vrátane zasadnutí Výboru pre kultúrne záležitosti vymenovanie dvoch 

expertov za Radu do výberového a monitorovacieho panelu akcia EÚ s názvom Európske 

hlavné mestá kultúry na r. 2020 až 2033, reprezentujúcich Česko a Maďarsko, rovnako 
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ako vymenovanie Radou 4 členov do európskej výberovej komisie v rámci akcie v oblasti 

európskej kultúry zameranej na značku Európske dedičstvo pre obdobie rokov 2016 – 

2018, ako aj návrh rozhodnutia Rady o vymenovaní mesta Plovdiv v Bulharsku a mesta 

Matera v Taliansku za Európske hlavné mestá kultúry v roku 2019. 

 

Podpísané bilaterálne zmluvné dokumenty v oblasti kultúry v roku 2015: 

 

 Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry,  

športu a cestovného ruchu Vietnamskej socialistickej republiky na roky 2015 – 2020, 

podpísaná 14. mája 2015 v Bratislave. 

 Spoločné vyhlásenie slovensko-palestínskeho výboru, podpísané 18. júna 2015 v 

Bratislave. 

 Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a ministerkou 

kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky na roky 2015 – 2017, podpísaný 9. 

októbra 2015 vo Varšave.  

 Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry 

Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, podpísaná 11. decembra 2015 v Sofii.    

 

6. Kontrolná činnosť ministerstva a výkon štátneho pamiatkového dohľadu 

ministerstva 

Ministerstvo plnilo v roku 2015 úlohy vyplývajúce zo zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej 

kontrole a  vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákona  č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, zákona č. 

9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom 

práve v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 

V kontrolnej činnosti bol realizovaný  výkon následných finančných kontrol účelnosti, 

efektívnosti, hospodárnosti a účinnosti použitia prostriedkov štátneho rozpočtu v organizáciách 

ministerstva a poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu právnickým osobám a fyzickým 

osobám v rámci dotačného systému ministerstva.  

V roku 2015 bolo vykonaných celkom 11 následných finančných kontrol, pričom  celková  suma  

kontrolovaných  verejných  prostriedkov dosiahla výšku 66,782.461,58 €. 

 

Následné finančné kontroly boli vykonané v týchto subjektoch: 

 Štátna filharmónia Košice 



55 

 

 Štátne divadlo Košice 

 Slovenské národné divadlo Bratislava 

 BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti Bratislava  

 Divadlo Nová scéna Bratislava 

 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

 Hudobné centrum Bratislava 

 DIVE BUKI, občianske združenie, Košice  

 Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike, Bratislava 

 Univerzitná knižnica v Bratislave 

 Slovenská národná knižnica Martin 
          

Ministerstvo vypracovalo Ročnú správu o výsledkoch následných finančných kontrol 
vykonaných v roku 2014, ktorá bola predložená Ministerstva financií SR a Ročnú správu o 
vybavovaní petícií, sťažností a ostatných podaní v roku 2014  na ministerstve a organizáciách v 
jeho pôsobnosti, ktorá bola predložená ÚV SR.   

 
Výkon štátneho pamiatkového dohľadu bol zameraný na dodržiavanie zákona č. 49/2002 Z. 

z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, dohľad nad stavom kultúrnych 
pamiatok, dohľad nad dodržiavaním podmienok ochrany kultúrnych pamiatok a plnením 
rozhodnutí orgánov vydaných na  ich ochranu, ako aj kontrola plnenia opatrení na odstránenie 
nedostatkov zistených pri dohľade. Výsledky každého ústredného štátneho dohľadu boli 
postúpené v priebehu roka sekcii kultúrneho dedičstva  na oboznámenie a využitie.  

 

Výkon pamiatkovej inšpekcie v roku 2015 bol realizovaný v týchto subjektoch: 

 Obec Kláštor pod Znievom, Krajský pamiatkový úrad Žilina  

 Obec Stankovany, Krajský pamiatkový úrad Žilina  

 Archeoservices, s. r. o. Bratislava 

 AZ plus, s. r .o., Humenné 

 PAMARCH, s. r .o. Nitra 

 TRIGLAV Archeologická spoločnosť, s. r. o., Košice  

 Múzeum v Kežmarku 
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 Mesto Martin, Krajský pamiatkový úrad Žilina 

 Obec Kráľová pri Senci, Krajský pamiatkový úrad Bratislava  

 Vodácky klub Tatran Karlova Ves – Bratislava. Krajský pamiatkový úrad Bratislava 

 Mesto Bojnice, Krajský pamiatkový úrad Trenčín 

 EuroRegion, n. o. Prešov, Krajský pamiatkový úrad Trnava   

 BK Advisory, s. r. o. Bratislava, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica   

 Mesto Levoča, Krajský pamiatkový úrad Prešov  

 Občianske združenie Krásny Spiš, Krajský pamiatkový úrad Prešov  

 Peter Pál, Banská Štiavnica, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica  

 ASSET EURO JOB, s. r. o. Trenčín, Krajský pamiatkový úrad Trenčín 

 DIY Slovakia, a. s. Bratislava, Krajský pamiatkový úrad Trnava  

Pamiatková inšpekcia riešila v roku 2015 v rámci svojej činnosti aj podania fyzických osôb a 
právnických osôb týkajúce sa ochrany pamiatkového fondu. 
 
7. Činnosti v oblasti programov a projektov za rok 2015 
 

 Integrovaný regionálny operačný program 
 

Ministerstvo pripravilo podmienky na nastavovanie a implementovanie prioritnej osi 3 

Integrovaného operačného programu v spolupráci s MPRV SR, komunikovalo s Vyššími 

územnými celkami a pripravovalo kreovanie centier kultúrneho kreatívneho priemyslu. Zároveň 

sa uskutočnili stretnutia v regiónoch za účelom prezentácie prioritnej osi 3. V tejto súvislosti 

uzavrelo ministerstvo Zmluvu o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským 

orgánom účinnú od 17. novembra 2015. 

 

 Projekty realizované v rámci OPIS PO2 

 

 Rok 2015 bol posledným rokom realizácie projektov programového obdobia 2007 – 

2013, pričom na tento rok bol stanovený aj termín ukončenia väčšiny projektov OPIS PO2. V 

súlade s harmonogramami bola do konca júna 2015 ukončená vecná realizácia všetkých 

dopytovo orientovaných projektov a do 31. decembra 2015 bolo vecne ukončených aj 

zostávajúcich desať národných projektov OPIS PO2. 

V súvislosti s ukončovaním programového obdobia a ukončovaním projektov realizovalo 

ministerstvo ako SORO pre OPIS PO2 v roku 2015 štrnásť kontrol na mieste u prijímateľov a 
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zúčastnilo sa na sedemnástich kontrolách na mieste u prijímateľov vykonaných externou 

audítorskou spoločnosťou. 

V rámci OPIS PO2 boli v roku 2015 všetky projekty po vecnej stránke ukončené, pokračovalo sa 

vo finančnom ukončovaní projektov. Zároveň sa zabezpečovala udržateľnosť projektov v rámci 

ktorej sa pokračuje s digitalizáciou kultúrnych objektov.   

 

 

 

 

 Projekty realizované v rámci OPIS PO1  - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj 

elektronických služieb 

 

Názov projektu:  Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií 

Žiadateľ: MK SR 

Cieľ projektu:  Integrácia na Ústredný portál verejnej správy, integrácia na Centrálny 

elektronický priečinok, nasadenie jednotného systému registratúry a technické zlepšenie 

vybavenia podateľní, vytvorenie pracovísk Zaručenej konverzie a integrácia zaručených 

elektronických podpisov. 

Požadovaná výška NFP:  5 982 528,04 EUR 

Vyhodnotenie k 12/2015:  

 projekt  fyzicky zrealizovaný a finančne vysporiadaný k 12/2015, všetky integrácie 

ukončené.  

 

 Projekty realizované cez Regionálny operačný program / ďalej len ROP / 

 

 Prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného 

ruchu (ROP PO3) 

 

Názov projektu:  Rekonštrukcia päťhrannej veže Zámku Bojnice 

      Žiadateľ: MK SR,  realizátor: Slovenské národné múzeum 

 Výška schváleného NFP: 981 500,74 EUR  

      Cieľ projektu:   

Realizáciou projektu sa dosiahlo vytvorenie vhodných podmienok pre vystavenie vzácnych 

artefaktov a to inštalovaním nového systému vzduchotechniky s koncovými zariadeniami – 

vitrínami, v ktorých sú umiestnené vzácne exponáty. V nadväznosti na inštaláciu tohto systému 

boli realizované stavebné úpravy – rekonštrukcia podláh, okien, povrchov stien, stropov a 

vonkajšej fasády. Súčasťou projektu bola taktiež inštalácia vzduchotechnického zariadenia, 

elektroinštalácie a zabezpečovacích prvkov v priestoroch kaplnky, kam bol pred samotnou 
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realizáciou projektu premiestnený bojnický oltár, ktorý sa dočasne nachádzal v priestoroch 

päťhrannej veže. 

Vyhodnotenie k 12/2015: 

 projekt bol v r. 2014 ukončený (fyzicky zrealizovaný a finančne vysporiadaný), 

 v súčasnosti sa zabezpečuje udržateľnosť projektu (do r. 2019),  

 formou následného monitorovania sa sleduje plnenie plánovanej hodnoty merateľných 

ukazovateľov projektu, 

 27. augusta 2015 bola na Riadiaci orgán pre ROP predložená „Následná monitorovacia 

správa č.1“. 

 

Názov projektu:  Rekonštrukcia budovy SNM - Múzea Andreja Kmeťa v Martine     

      Žiadateľ: MK SR,  realizátor: Slovenské národné múzeum 

Výška schváleného NFP: 1 905 851,34 EUR  

      Cieľ projektu:   

Realizáciou projektu bol kompletné zrekonštruovaný celý objekt Múzea Andreja Kmeťa v 

Martine, čím sa skvalitnili podmienky poskytovania služieb v múzeu a vytvorili sa vhodné 

klimatické podmienky na zachovanie zbierkových predmetov. V rámci projektu sa inštalovalo 

nové ozvučenie, ktoré zvýši technickú úroveň expozícií a zatraktívni poskytované služby pre 

širokú verejnosť. Odstránili sa nevyhovujúce podmienky, najmä rozvody inžinierskych sietí v 

depozitárnych priestoroch. Bol zateplený obvodový plášť, vymenené okenné a dverné výplne. 

Taktiež bola realizovaná izolácia strechy a vybudovaná prístavba. 

 Vyhodnotenie k 12/2015: 

 projekt bol v r. 2014 ukončený (fyzicky zrealizovaný a finančne vysporiadaný), 

 v súčasnosti sa zabezpečuje udržateľnosť projektu (do r. 2019),  

 formou následného monitorovania sa sleduje plnenie plánovanej hodnoty merateľných 

ukazovateľov projektu, 

 25. júna 2015 bola na Riadiaci orgán pre ROP predložená „Následná monitorovacia správa 

č.1“. 

 

Názov projektu:  Rekonštrukcia a prestavba objektu MŠ na vzdelávacie centrum Múzea      SNP  

Banská Bystrica 

      Žiadateľ: MK SR,  realizátor: Múzeum Slovenského národného povstania 

Výška schváleného NFP: 2 486 602,47 EUR  

      Cieľ projektu:   

Realizáciou projektu sa skvalitnia podmienky poskytovania služieb v múzeu a odstránia sa 

nevyhovujúce podmienky, najmä rozvodov inžinierskych sietí. V rámci rekonštrukcie bol 

zateplený obvodový plášť, boli vymenené okenné a dverné výplne, realizovala sa izolácia strechy 

a bola vybudovaná prístavba. Zrekonštruované priestory budú využívané ako depozit múzea a 
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na administratívne účely, ktoré boli doteraz zabezpečované v priestoroch múzea. Taktiež tu 

bude vzdelávacie centrum so študovňou pre návštevníkov ako aj veľká školiaca miestnosť.  

Vyhodnotenie k 12/2015: 

 projekt bol v r. 2014 ukončený (fyzicky zrealizovaný a finančne vysporiadaný), 

 v súčasnosti sa zabezpečuje udržateľnosť projektu (do r. 2019),  

 formou následného monitorovania sa sleduje plnenie plánovanej hodnoty merateľných 

ukazovateľov projektu, 

 28. októbra 2015 bola na Riadiaci orgán pre ROP predložená „Následná monitorovacia 

správa č.1“. 

 

Názov projektu:  Rekonštrukcia budovy SNM na Mäsiarskej ulici v Levoči 

      Žiadateľ: MK SR,  realizátor: Slovenské národné múzeum 

Výška schváleného NFP: 1 862 593,06 EUR  

      Cieľ projektu:   

Rekonštrukciou historického objektu získalo Spišské múzeum zlepšenie muzeálneho zázemia, 

kvalitné a moderné uloženie muzeálnych zbierok, ktoré spĺňa požiadavky kladené na zachovanie 

zbierok tým, že priestory sú náležite odvetrané, odvlhčené, s možnosťou  udržiavania celoročnej 

stabilnej klímy a vlhkosti. Rozšírili sa pracovné priestory múzea, rozptýlené pracoviská sa 

sústredili na jedno miesto. Objekt je rozdelený na časť prístupnú verejnosti a časť prístupnú 

odbornej verejnosti. Pre zamestnancov múzea sa vytvorili reštaurátorské dielne, externé 

lapidárium, depozitáre a administratívne priestory. Pre verejnosť vznikla knižnica, verejne 

prístupné depozitáre a špeciálne pracoviská.  

Vyhodnotenie k 12/2015: 

 projekt bol v r. 2015 ukončený (fyzicky zrealizovaný a finančne vysporiadaný), 

 v súčasnosti sa zabezpečuje udržateľnosť projektu (do r. 2020),  

 formou následného monitorovania sa sleduje plnenie plánovanej hodnoty merateľných 

ukazovateľov projektu. 

 

Názov projektu:  Zriadenie regionálneho centra v Košiciach 

      Žiadateľ: MK SR,  realizátor: Ústredie ľudovej umeleckej výroby  

Výška schváleného NFP: 1 961 254,48 EUR 

      Cieľ projektu:  

Realizáciou projektu bol komplexne zrekonštruovaný objekt NKP – meštiackeho domu na 

Mäsiarskej ulici v Košiciach. Hlavné priestory prevádzky tvoria dielne remesiel a výstavné 

priestory; súčasťou objektu sú taktiež kancelárske, spoločenské, hygienické a pomocné 

technické priestory. V zrekonštruovanom objekte sa vytvoril priestor pre poskytovanie služieb 

v oblasti ľudovej umeleckej výroby ako zložky nehmotného kultúrneho dedičstva pre región 

východného Slovenska. 
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      Vyhodnotenie k 12/2015: 

 1. októbra 2015 bolo slávnostné otvorenie zrekonštruovaného objektu, 

 9. októbra 2015 bola na Riadiaci orgán pre ROP predložená „Záverečná žiadosť o platbu – 

refundácia“, 

  projekt bol v r. 2015 ukončený (fyzicky zrealizovaný a finančne vysporiadaný), 

 v súčasnosti sa zabezpečuje udržateľnosť projektu (do r. 2020),  

 formou následného monitorovania sa sleduje plnenie plánovanej hodnoty merateľných 

ukazovateľov projektu. 

 

Názov projektu:  Rekonštrukcia objektu Sklad soli Solivaru Prešov 

      Žiadateľ: MK SR,  realizátor: Slovenské technické múzeum  

Výška schváleného NFP: 2 486 156,17 EUR 

 Cieľ projektu: 

 Rekonštrukcia a obnova objektu nehnuteľnej kultúrnej pamiatky (NKP) Skladu soli v Prešove, 

ktorý bude slúžiť  na prezentáciu ťažby a spracovania soli a vytvorenie vhodných priestorov pre 

muzeálnu činnosť a kultúrno-spoločenské podujatia Slovenského technického múzea  

v Prešovskom kraji. 

      Vyhodnotenie k 12/2015: 

 30. septembra 2015 bola ukončená fyzická realizácia projektu a prebehlo odovzdanie 

a prevzatie diela, 

 16. októbra 2015 bola na Riadiaci orgán pre ROP predložená „Žiadosť o platbu – 

predfinancovanie“, 

  24. novembra 2015 bola na Riadiaci orgán pre ROP predložená „Záverečná monitorovacia 

správa“, 

 8. decembra 2015 bola Riadiacim orgán pre ROP vykonaná „Kontrola fyzickej realizácie 

projektu“,  

 v súčasnosti prebieha finančné vysporiadanie projektu.  

    

Názov projektu:  Zriadenie Múzea holokaustu v Seredi 

Žiadateľ: MK SR,  realizátor: Slovenské národné múzeum 

Výška schváleného NFP: 2 489 990,44 EUR 

Cieľ projektu:  

Rozšírenie služieb poskytovaných SNM – Židovským múzeom prostredníctvom zriadenia Múzea 

holokaustu v Seredi, rekonštrukcia objektov NKP - bývalého pracovného a koncentračného 

židovského tábora v Seredi, vytvorenie priestorového zázemia pre zriadenia Múzea holokaustu 

ako organizačnej zložky SNM. 

Vyhodnotenie k 12/2015:  

Z prostriedkov ROP v sume 1 979 392,01 eur (z toho časť NFP – zdroj EÚ 1 682 483,21 eur, časť 
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NFP - zdroj ŠR 296 908,80 €) sa zrealizovali stavebné práce a vybavenie múzea. Obnovili sa 

objekty č.1 a č.5, vybudovali sa inžinierske siete v celom areáli múzea. Na základe uznesenia 

vlády SR (č. 355/2015) bol projekt dofinancovaný z ŠR vo výške  750 000 eur. Stavebné práce 

realizovala firma HORNEX a. s. , autorom expozície, ktorá zachytáva tragédiu slovenských Židov 

je výtvarník Milan Veselý a jeho dcéra Nina Cohen zo spol. NV Design. 

 31. 10. 2015 bola ukončená fyzická realizácia projektu a prebehlo odovzdanie a prevzatie 

diela, 

 29. 10. 2015 bola na Riadiaci orgán pre ROP predložená „Žiadosť o platbu – 

predfinancovanie“, 

 9. 12. 2015 bola na Riadiaci orgán pre ROP predložená „Záverečná monitorovacia správa“, 

 20. 1. 2016 bola Riadiacim orgán pre ROP vykonaná „Kontrola fyzickej realizácie projektu“,  

 v súčasnosti prebieha finančné vysporiadanie projektu.  

 26.1.2016 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie. 

 

    Prioritná os 7 – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 (ROP PO7)  

 

V sledovanom období boli v rámci národných investičných projektoch prioritnej osi 7 

vykonávané činnosti súvisiace s povinnosťou  zabezpečiť udržateľnosť projektu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP, resp. vydaného Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP:  

  

Názov projektu: Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice 

Žiadateľ: MK SR, realizátor: Štátne divadlo Košice 

 Výška schváleného NFP: 3 603 128,21 EUR  

      Cieľ projektu:   

Rekonštrukciou objektu sa dosiahlo vytvorenie moderného, variabilného divadelného priestoru 

vybudovaním dvoch javiskových podôb a umožnenie realizácie doteraz nerealizovateľných 

alternatívnych divadelných foriem. Taktiež sa dosiahla modernizácia priestorov a obstaranie ich 

vybavenia pre skvalitnenie, zatraktívnenie a rozšírenie služieb za účelom zvýšenia kvality 

verejného života. 

Vyhodnotenie k 12/2015: 

 projekt bol v r. 2014 ukončený (fyzicky zrealizovaný a finančne vysporiadaný), 

 v súčasnosti sa zabezpečuje udržateľnosť projektu (do r. 2019),  

 formou následného monitorovania sa sleduje plnenie plánovanej hodnoty merateľných 

ukazovateľov projektu, 

 14. mája 2015 bola na Riadiaci orgán pre ROP predložená „Následná monitorovacia správa 

č.1“. 

 

Názov projektu: Budova Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach – rekonštrukcia 
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Žiadateľ: MK SR, realizátor: Štátna vedecká knižnica v Košiciach 

 Výška schváleného NFP: 624 583,94 EUR  

Cieľ projektu: 

Rekonštrukciou objektu sa dosiahlo vytvorenie multifunkčného kultúrno-vzdelávacieho centra, 

ktoré je zamerané na unikátne regionálne fondy – knižničné zbierky Košíc a okolia a ich 

prezentáciu. Taktiež sa dosiahla modernizácia priestorov a obstaranie ich vybavenia pre 

skvalitnenie, zatraktívnenie a rozšírenie poskytovaných služieb Štátnou vedeckou knižnicou. 

Vyhodnotenie k 12/2015: 

 projekt bol v r. 2013ukončený (fyzicky zrealizovaný a finančne vysporiadaný), 

 v súčasnosti sa zabezpečuje udržateľnosť projektu (do r. 2018),  

 formou následného monitorovania sa sleduje plnenie plánovanej hodnoty merateľných 

ukazovateľov projektu, 

 15. decembra 2015 bola na Riadiaci orgán pre ROP predložená „Následná monitorovacia 

správa č. 2“. 

  

Názov projektu: Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (I. etapa) 

Žiadateľ: MK SR, realizátor: Slovenské technické múzeum  

 Výška schváleného NFP: 1 064 424,36 EUR  

Cieľ projektu: 

Rekonštrukciou objektu sa vybudovalo Vedecko-technické centrum pre deti a mládež, ktoré 

poskytuje návštevníkom aktívnu formu prezentácie, demonštráciu prírodných javov 

a popularizáciu kultúrneho dedičstva v oblasti vedy a techniky. Taktiež sa dosiahla modernizácia 

a vybavenie zrekonštruovaných priestorov interaktívnou expozíciou za účelom rozšírenia 

činnosti poskytovaním nových kultúrnych služieb. 

Vyhodnotenie k 12/2015: 

 projekt bol v r. 2014ukončený (fyzicky zrealizovaný a finančne vysporiadaný), 

 v súčasnosti sa zabezpečuje udržateľnosť projektu (do r. 2019),  

 formou následného monitorovania sa sleduje plnenie plánovanej hodnoty merateľných 

ukazovateľov projektu, 

 27. apríla 2015 bola na Riadiaci orgán pre ROP predložená „Následná monitorovacia správa 

č.1“. 

  

 Projekty realizované v rámci OPZP-PO4-15-1, (prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo, 

opatrenie 4.1. Odpadové hospodárstvo) 

 

Názov projektu: Zavedenie triedeného zberu komunálnych odpadov na úrovni subjektov 

Ministerstva kultúry  

Žiadateľ: MK SR 
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Cieľ projektu:  

Nákupom zberných nádob a kontajnerov a ich umiestnením do kancelárií a na chodby 

v jednotlivých budovách v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR sa docieli zvýšenie množstva 

vytriedených komunálnych odpadov, predovšetkým papiera, plastov, skla a kovov. Zároveň sa 

zníži množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktorý je zneškodňovaný na skládkach.  Ide 

predovšetkým o nákup zberných nádob a kontajnerov na papier, plast, kov a sklo. 

Požadovaná výška NFP:  39 093,73 EUR 

Vyhodnotenie k 31/2015:  

 15. 12. 2015 bola na Riadiaci orgán predložená „Žiadosť o platbu – predfinancovanie“, 

 15. 12. 2015 bola Riadiacim orgánom schválená a uhradená žop prostredníctvom 

rozpočtového opatrenia vo výške 30 088,80 Eur, 

 17. 12. 2015 Riadiacim orgánom schválená žiadosť o predĺženie termínu realizácie do 

31. 3. 2016. 

 

 Projekty realizované v rámci  Nórskeho finančného mechanizmu 

 

Názov projektu:  HraMoKA – obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové 

divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže 

Žiadateľ:  SNM  

Cieľ projektu:  Kultúrne dedičstvo sprístupnené verejnosti 

Výstupy projektu:  

Zachované a obnovené kultúrne dedičstvo sprístupnené verejnosti; zriadené nové expozície, 

informačné tabule inštalované na náučných chodníkoch a územiach 

Požadovaná výška NFP:    301 323 EUR 

Termín ukončenia: 03/2016 

 

Názov projektu: Obnova NKP – historickej budovy Štátneho divadla Košice v multikultúrnom 

a multinárodnom prostredí 

Žiadateľ:  Štátne divadlo Košice 

Cieľ projektu: Obnovené, rekonštruované a chránené kultúrne dedičstvo 

Výstupy projektu:   

Obnovené/ rekonštruované pamiatkové budovy, obnovené archeologické nálezy a interiérové 

stavebné konštrukcie 

Požadovaná výška NFP:    1 174 728  EUR 

Termín ukončenia: 03/2016 

 
Ostatné činnosti ministerstva v oblasti programov a projektov: 
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 spolupráca pri tvorbe Stratégie rozvoja kultúry 2014 – 2020, 

 spolupráca pri tvorbe Stratégie o stave a potenciáli kreatívneho priemyslu na Slovensku. 

 
A1.5.2 Spolupracujúce inštitúcie a organizácie  
 

Ministerstvo pri zabezpečovaní úloh úzko spolupracovalo s ministerstvami a ostatnými 

ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, s príspevkovými a 

rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, ktoré boli dodávateľmi 

výstupov pre ministerstvo v rozsahu vymedzenom ich zriaďovacími listinami. Za zverenú oblasť 

činnosti spracovávali štatistické údaje do štatistiky kultúry SR za príslušný rok. Tieto organizácie 

zároveň poskytovali výstupy, ktoré sa stali súčasťou prierezových materiálov v gescii 

ministerstva a iných orgánov štátnej správy a vyplynuli z plnení uznesení vlády v príslušnej 

oblasti. Ministerstvo mimoriadne úzko spolupracovalo s  MZVEZ SR pri príprave predsedníctva 

SR v Rade Európskej únie. Ďalej spolupracovalo  so zastupiteľskými úradmi štátov pôsobiacich 

v SR pri prezentácii ich kultúry a umenia v SR. Pri koordinácií aktivít zahraničnej kultúrnej 

prezentácie ministerstvo spolupracovalo so slovenskými inštitútmi v zahraničí, 

s medzinárodnými organizáciami, ktorých je SR  členom (UNESCO, Rada Európy). Pri príprave a 

spracovávaní analytických, koncepčných a strategických materiálov ministerstvo spolupracovalo 

s profesijnými umeleckými združeniami, s organizáciami tretieho sektora pôsobiacimi v oblasti 

kultúry a umenia, mimovládnymi  organizáciami chrániacimi práva ľudí so zdravotným 

postihnutím, teda pokračovalo v dynamickej spolupráci v duchu metódy otvoreného vládnutia, 

pričom kládlo dôraz na posilnenie procesu participatívnosti a zapojenia verejnosti do tvorby 

rezortných politík.  

 
A1.5.3 Čo je potrebné zmeniť v činnosti ministerstva  
 

Je potrebné zlepšiť spoluprácu s ministerstvom školstva (najmä v oblasti zvýšenia kvality 

vyučovania slovenského jazyka). 

 

V roku 2015 aj naďalej pretrvával stav, keď činnosť ministerstva ako SORO pre OPIS PO2  

z hľadiska času nepriaznivo ovplyvňovali realizované audity, ktorých počet a opakované 

dožadovanie už raz, prípadne viac krát poskytnutých údajov predchádzajúcim auditom, mali za 

následok zvýšenú záťaž na personálne a organizačné kapacity, a tým aj negatívny vplyv na 

tempo implementácie projektov a ich plynulejšie finančné ukončovanie. 

 
A1.5.4 Najčastejšie žiadosti o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode 
informácií 
 

Počas roku 2015 prostredníctvom portálu pre infožiadosti na webovom sídle 
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ministerstva, prostredníctvom elektronickej podateľne, elektronickou poštou alebo poštou 

prišlo 158 žiadostí  o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o slobode 

informácií“).  

  

Z uvedeného počtu zaevidovaných žiadostí o sprístupnenie informácií bolo vybavených 

sprístupnením požadovaných informácií v počte 146 žiadostí, vydaním rozhodnutí 

o nesprístupnení informácií v počte 7 žiadostí, postúpením žiadosti iným orgánom a 

organizáciám z dôvodu vecnej príslušnosti v počte 4 žiadostí a 1 žiadosť bola odložená. 

Z celkového množstva evidovaných a vybavených žiadostí sa riešila v druhostupňovom konaní 

iba jedna žiadosť, ktorá bola kladne vybavená.  

 

 Hlavné okruhy najčastejšie sa opakujúcich sa žiadostí o sprístupnenie informácie: 

 

Najviac žiadostí o sprístupnenie informácie sa týkalo činnosti cirkví a náboženských spoločností 

a ich finančnej podpory, ktorých registráciu vykonáva ministerstvo kultúry. Často žiadanými 

informáciami boli informácie o výške platoch duchovných cirkví a  príspevkoch na prevádzkové 

náklady cirkevných ústredí (biskupských úradov, ktoré upravuje nariadenie vlády Slovenskej 

republiky č. 299/2007 Z. z.). Podstatná časť uvedených žiadostí o informácie sa týkala aj 

aktuálnej informácie o majetkoch cirkvi a činnosti expertnej komisie na riešenie otázok 

financovania cirkví.  

 

Druhá najväčšia skupina žiadostí sa týkala priamo fungovania úradu  ministerstva, a to otázky 

o organizácií úradu a jeho rozpočte a financovaní kultúry, základných dokumentoch 

a smerniciach ako organizačný poriadok a organizačná štruktúra úradu, ďalej IT vybavenosť a 

verejné obstarávania. Veľký balík informácií bol zameraný priamo na zamestnancov úradu, jeho 

vedúcich pracovníkov, na ich priemerné platy a odmeny, vzdelávanie zamestnancov a pracovné 

cesty vedúcich zamestnancov. Mnohé z týchto žiadaných informácií sú verejne prístupné na 

webovom sídle ministerstva, hlavne vnútorné riadiace akty, rozpočet, čo znamená, že niektoré 

žiadosti boli vybavené odkazom na zverejnené informácie. 

 

Ďalšia veľká skupina žiadostí sa týkala všeobecne dotačnej politiky a dotačného systému 

ministerstva. Veľa žiadostí bolo zameraných na informácie o jednotlivých výzvach na 

predkladanie žiadostí o dotácie, o konkrétnych žiadostiach, o neschválených žiadostiach, o stave 

a vyhodnoteniach a vyúčtovaní konkrétnych projektov, o problematike vrátenia poskytnutých 

finančných prostriedkov. Napriek zverejneným podrobným informáciám na webovom sídle 

ministerstva sa mnohé žiadosti o sprístupnenie informácií týkali konkrétnych žiadostí o finančný 

príspevok a ich príloh, ktoré môže ministerstvo kultúry sprístupniť až po udelení súhlasu 
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autorov.  

 

Pomerne veľkú skupinu žiadostí o sprístupnenie informácií tvorili žiadosti o informácie, 

v ktorých sa riešili otázky súvisiace s kolektívnou správou práv vykonávaných organizáciami 

kolektívnej správy a uhrádzania odmien za použitie predmetov ochrany chránených zákonom č. 

618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 

v znení neskorších predpisov. Žiadosti sa týkali činnosti jednotlivých organizácií kolektívnej 

správy práv, ale hlavne verejného prenosu a nutnosti finančného vysporiadania sa 

s povinnosťami, vyplývajúcimi z uvedeného zákona. Z uvedeného dôvodu a hlavne z dôvodu 

pochopenia tejto zákonnej povinnosti, ministerstvo zverejnilo aktuálne podrobné výkladové 

stanovisko na svojom webovom sídle, no napriek tomu prichádzali konkrétne žiadosti 

o sprístupnenie informácií zamerané na predmetnú problematiku. Súčasťou danej skupiny 

žiadostí o sprístupnenie informácií boli aj žiadosti súvisiace so aplikáciou zákona o periodickej 

tlači.  

 

Veľká skupina žiadostí o sprístupnenie informácií bola zameraná na problematiku národných 

kultúrnych pamiatok, návrhov na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku, na ich ochranu a 

obnovu, finančnú podporu a predaj.  

 

Početnú skupinu tvorili žiadosti o sprístupnenie informácií týkajúce sa problematiky zákona 

o štátnom jazyku, ktorého gestorom je ministerstvo Veľa žiadostí bolo zameraných na 

dodržiavanie a porušenie predmetného zákona ako aj tvorbu nových slov. V danom prípade plní 

ministerstvo dôležitú úlohu v oblasti starostlivosti o jazykovú kultúru. 

 

A2 ÚDAJE ZA PREBIEHAJÚCI ROK 

A2.1 PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH MINISTERSTVA NA PREBIEHAJÚCI ROK 
 

Z hľadiska vecnej pôsobnosti ministerstva sa rezortu kultúry týka problematika 

Pripojeného jednotného digitálneho trhu – balík v oblasti jednotného digitálneho trhu /DSM/ 

(časť nové iniciatívy). Počas SK PRES budú aktuálne revízia súčasného rámca autorského práva 

smerom k otvoreniu prístupnosti digitálneho obsahu a zachovaniu kultúrnej diverzity, revízia 

smernice o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii a revízia smernice o audiovizuálnych 

mediálnych službách, keďže je v súčasnosti v štádiu legislatívneho procesu v EÚ; jeho ukončenie 

sa očakáva v roku 2016. 

 

Ministerstvo má povinnosť vykonávať činnosti v zmysle Zmluvy o vykonávaní časti úloh 

riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os č. 3 Integrovaného 

operačného programu v programovom období 2014-2020, a to predovšetkým v oblasti 
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vyhlasovania výziev, procesov hodnotenia a výberu žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku, ako aj následnom monitorovaní implementácie projektov a 

administratívnej kontroly žiadostí o platbu. 

 

Z logisticko-organizačného hľadiska bude prvoradou úlohou ministerstva počas SK PRES 

zabezpečiť dve odborné konferencie s názvom „Ochrana maloletých – Regulačné konvergencie“ 

(15. – 16. septembra 2016) a  „Formovanie budúcnosti duševného vlastníctva“ (7. – 9. novembra 

2016), ktorú MK SR usporiada v spolupráci s Úradom pre duševné vlastníctvo.  

 

SR bude prostredníctvom ministerstva v roku 2016 predkladať do UNESCO 2. štvorročnú 

periodickú správu o opatreniach na ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov. Tak 

ako predchádzajúca správa bude aj táto rozpracovaním kultúrnej politiky vo všetkých oblastiach 

okrem kultúrneho dedičstva: rozpracované opatrenia na národnej úrovni budú zahŕňať oblasť 

podpory umenia, médií a audiovízie, kreatívneho priemyslu, tradičnej ľudovej kultúry, podpory 

kultúry národnostných menšín, podpory kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva, oblasť 

kultúrnych práv a prístupu ku kultúre, oblasť spolupráce s cirkvami a náboženskými 

spoločnosťami a opatrenia v oblasti podpory medzikultúrneho dialógu. Rozpracované opatrenia 

v oblasti medzinárodnej spolupráce sa budú týkať mobility umelcov a profesionálov v oblasti 

kultúry, bilaterálnej spolupráce s rozvojovými krajinami a oficiálnej rozvojovej pomoci. Obsahom 

periodickej správy budú aj opatrenia zamerané na začlenenie kultúry do politík týkajúcich sa 

trvalo udržateľného rozvoja. 

   

Príprava a finalizácia bilaterálnych zmluvných dokumentov v oblasti kultúry: 
 

 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených  štátov mexických o 
spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy  (gestor MZVEZ SR, schvaľovací proces 
v SR ukončený v januári 2015, návrh bol odoslaný mexickej strane), 
 

 Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky                           
a Ministerstvom kultúry Rumunska na roky 2016 – 2018,  
 

 Program spolupráce v oblasti školstva, kultúry a športu medzi Slovenskou republikou 
a Španielskym kráľovstvom na roky 2016 – 2019 (gestor MZVEZ SR, materiál 
schválený na rokovaní vlády SR 29. 4. 2016),  
 

 Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky                           
a  Ministerstvom   kultúry a islamského vedenia Iránskej islamskej republiky,   
 

 Program spolupráce medzi Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                                
a Ministerstvom kultúry Moldavskej republiky na roky 2016 – 2020, 
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 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky         
o  spolupráci v oblasti vedy, školstva, kultúry a športu,  
 

 Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky                
a Ministerstvom kultúry a turizmu Tureckej republiky o spolupráci v oblasti kultúry na 
roky 2016 – 2019, 
 

 Program spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou štátu Izrael na roky 
2017 – 2019 v oblasti vzdelávania, vedy, kultúry, mládeže a športu, 
 

 Podpis Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky    a 
Ministerstvom ľudských zdrojov Maďarska na roky 2017 – 2020, 
 

 Príprava návrhu Dohody medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky            a 
Ministerstvom kultúry Turkmenistanu o spolupráci v oblasti kultúry. 

 

 Ministerstvo plánuje v roku 2016 spracovať všetky žiadosti o platbu predložené 
prijímateľmi NFP, vrátane záverečných a zabezpečiť finančné ukončenie týchto 
projektov, čo však momentálne neumožňujú závery vládnych auditov č. A692 a A693, 
v rámci ktorých boli iniciované viaceré konania a v nadväznosti na to aj pozastavenie 
preplácania dotknutých žiadostí o platbu. 

 

 Ministerstvo ďalej plánuje priebežne monitorovať plnenie dopadových ukazovateľov 
jednotlivých národných a dopytovo orientovaných projektov v zmysle zmluvy o 
delegovaní právomoci.   

 

A2.2. PLÁN LEGISLATÍVNYCH ÚLOH VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA  ROK 2016  

Ministerstvo predložilo do návrhu Plánu legislatívnych úloh na rok 2016 materiál s názvom: 
 
- august 2016 - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. MK SR o 

úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony   

Dôvodom predloženia návrhu zákona je potreba optimalizovať výšku úhrady za služby verejnosti 

poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska za účelom zabezpečenia dlhodobého 

financovania základných úloh a povinností vysielateľa verejnej služby v oblasti rozhlasového a 

televízneho vysielania vrátane rozšírenia ponuky programových služieb o novú programovú 

službu. Návrh zákona predpokladá zriadenie Komisie pre hodnotenie financovania 

verejnoprávneho vysielania, ktorá bude nezávislým poradným orgánom pri Ministerstve kultúry 
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Slovenskej republiky. Pôsobnosť tejto komisie bude zahŕňať najmä vypracovanie správy o 

finančnej situácii Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorá obsahuje aj stanovisko k skutočnosti, či je 

vzhľadom na finančnú situáciu Rozhlasu a televízie Slovenska potrebné meniť výšku sadzby 

úhrady, a ktorú bude predkladať ministrovi kultúry. Na základe správy Komisie pre hodnotenie 

financovania verejnoprávneho vysielania ustanoví ministerstvo sadzbu úhrady vo vyhláške. 

 

 

 

 

 

A.2.3 ROZPOČET NA BEŽNÝ ROK 2016 

Rozpočet aparátu ministerstva na rok 2016 bol schválený v nasledovnej štruktúre: 

 
 
 02.1.0.3 Hospodárska mobilizácia  

                                V EUR 

Prvok 
programu 

Zdroj Ekonomická klasifikácia 

 Schválený   

 rozpočet  

2016 

06H0A 111 630 Tovary a služby                                 2 656    

     

     

  
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské 
služby  

     

Prvok 
programu 

Zdroj Ekonomická klasifikácia 

 Schválený   

 rozpočet  

2016 

08T0101 111 630 Tovary a služby                            148 143    

     

  
 
   

  08.6.0.1 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

     

Prvok 
programu 

Zdroj Ekonomická klasifikácia 

 Schválený   

 rozpočet  

2016 

08T0101 111 610 Mzdy, platy, služ. príjmy                          2 537 616    

    620 Poistné a príspevok do poisť.                            939 326    
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    630 Tovary a služby                         5 510 478    

    640 Bežné transfery                            666 000    

            C E L K O M                               9 653 420    

     

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované  

     

Prvok 
programu 

Zdroj Ekonomická klasifikácia 

 Schválený   

 rozpočet  

2016 

08T0101 111 630 Tovary a služby                               25 600    
 

 

 


