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Správa o stave realizácie Stratégie nákupu slovacík múzejnej a galerijnej hodnoty za rok 2010 



1 Vyhodnotenie realizácie opatrení prijatých k plneniu strategického cieľa 1   


Cieľ 1
Zmapovať výskyt slovacík v zahraničí, najmä v zahraničných zbierkotvorných inštitúciách s dôrazom na bývalé krajiny rakúsko-uhorskej monarchie – pasportizácia slovacík s cieľom sprístupniť údaje o slovacikách širokej verejnosti napr. formou vedeckých katalógov 
alebo spoločných výstavných projektov.

Opatrenie 1.1 
Poveriť SNM, SNG a SNK zmapovaním problematiky slovacík v doterajšej vedeckej literatúre – vytvorenie bibliografie slovacikálnej literatúry.

Hodnotenie realizácie opatrenia 1.1 Slovenskou národnou knižnicou:
Opatrenie je realizované priebežne. 

Zdôvodnenie hodnotenia:
Slovenská národná knižnica pracuje na bibliografii slovacikálnej literatúry systematicky. V roku 2010 pokračovali odborné pracoviská knižnice v mapovaní a pasportizácii slovacík v zahraničí, konkrétne v zahraničných zbierkotvorných inštitúciách v Maďarsku (Budapešť), Srbsku (Báčsky Petrovec), Rumunsku (Nadlak) a Českej republike (Praha). 
Na tému mapovania a pasportizácie slovacík v zahraničí sa diskutovalo aj počas X. ročníka Martinskej literárnej jari (18. – 21. 5. 2010) v rámci tradičného programu, venovaného krajanskému literárnemu a kultúrnemu životu v zahraničí. konkrétne šlo o autorov slovenského pôvodu, ktorí žijú v západnej Európe (Rakúsko, Nemecko, Francúzsko) a v Kanade. Už v rokoch 2005 – 2009 sa na Martinskej literárnej jari zúčastnili slovenskí tvorcovia z Českej republiky, Srbska, Rumunska, Maďarska a Chorvátska. Konkrétnym výsledkom ich pobytu v Martine 
boli nielen literárne programy a vernisáže výstav kníh a časopisov, ktoré vznikli na teritóriu príslušnej krajanskej komunity, ale aj bezplatné získanie cenných akvizícií do zbierkových fondov Slovenskej národnej knižnice. Závery mapovania a pasportizácie slovacík v zahraničí, 
ako i získané knižné, časopisecké, archívne a múzejné akvizície sa v najbližšom čase premietnu 
aj do dlhodobo spracovávanej bibliografie slovacikálnej literatúry, respektíve do katalógov zbierkotvorných pracovísk Slovenskej národnej knižnice.
Propagácia a prezentácia získaných slovacikálnych akvizícií bola realizovaná prostredníctvom výstav. Konkrétne šlo o spoločné medzinárodné výstavné projekty prezentované doma aj v zahraničí (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Rusko, USA). V roku 2010 vznikli výstavy o B. Björnsonovi, Martinovi Kukučínovi a Zahraničnej Matici slovenskej. K posledným výstavám prezentovaným na Slovensku patria výstavy o Jozefovi G. Cincíkovi a Štefanovi Osuskom a v USA sa nachádza výstava Slovensko, Slováci, súvislosti na historických fotografiách a pohľadniciach.

Hodnotenie realizácie opatrenia 1.1 Slovenským národným múzeom:
Opatrenie je realizované priebežne so zameraním na Srbsko (Vojvodinu), Maďarsko 
a Rumunsko.

Zdôvodnenie hodnotenia:
Realizácii mapovania výskytu slovacík v zahraničí, konkrétne v krajanských inštitúciách zahraničných Slovákov, sa aj v roku 2010 venovala  Mgr. Jarmila Gerbocová, CSc., kurátorka a kustódka zbierok zahraničných Slovákov Slovenského národného múzea – Historického múzea v Bratislave. V Srbsku (Vojvodina) šlo o inštitúcie: Národné múzeum, Báčsky Petrovec; Knižnica Štefana Homolu, Báčsky Petrovec; Divadelné múzeum Vojvodiny, Nový Sad; Múzeum Vojvodiny, Nový Sad; Etnografické múzeum, Belehrad; Národná knižnica Srbska, Belehrad; Knižnica mesta Belehrad; Slovenské domy jednotlivých lokalít Báčky, Banátu a Sriemu. V Maďarsku bol mapovaný výskyt slovacík v inštitúciách: Országos Széchényi Kőnyvtár, Budapešť; Národopisné múzeum, Budapešť; Maďarský národný archív, Budapešť; Múzeum Mihálya Munkáczyho, Békešská Čaba; Slovenské pamätné domy na území Maďarska. V Rumunsku ide o inštitúcie: Etnografické múzeum, Temešvár; Complexul Muzeal, Arad; Archív ev. cirkve nadlackej; Archív Školského strediska J. G. Tajovského, Nadlak; Múzeum kultúry Slovákov, Nadlak; Národná knižnica, Bukurešť; Biskupstvo v Oradei.
Výsledky pasportizácie a výskumu slovacík v uvedených inštitúciách by sa mali stať súčasťou katalógu slovacík evidovaného v rámci centrálnej evidencie zbierkových predmetov múzeí v Slovenskej republike.

Hodnotenie realizácie opatrenia 1.1 Slovenskou národnou galériou:
Opatrenie je realizované priebežne v závislosti od riešených vedecko-výskumných úloh Slovenskej národnej galérie.

Zdôvodnenie hodnotenia:
Pri príprave a realizácii svojich vedecko-výskumných úloh Slovenská národná galéria o. i. veľmi podrobne mapuje výskyt relevantných slovacík v zahraničí, a to tak vo verejných zbierkach, 
ako aj v súkromných majetkoch. Uvedená pasportizácia je štandardným produktom materiálového výskumu k jednotlivým témam a nevyhnutným predpokladom pri vedeckom spracovaní problematiky (štúdie, publikácie, katalógy) a samozrejme aj pri zostavovaní výstavných kolekcií (výpožičky). Priebežné mapovanie výskytu slovacík v zahraničí 
je štandardnou súčasťou práce odborných pracovníkov Slovenskej národnej galérie.


2 Vyhodnotenie realizácie opatrení prijatých k plneniu strategického cieľa 2   
   
Cieľ 2 
Monitorovať výskyt slovacík na trhu so starožitnosťami a umením v európskych aukčných domoch a v súkromnej držbe (napr. doklady o nútenej emigrácii Slovákoch v minulých storočiach, produkcia slovacikálnych dokumentov a knižnej produkcie v súčasnosti a pod.) s cieľom nákupu slovacík pre národné zbierkotvorné inštitúcie. 

Opatrenie 2.1
Zabezpečiť prostredníctvom vecných útvarov SNM a SNK pravidelný monitoring ponuky 
na zahraničných aukciách a v internetových obchodoch so starožitnosťami s osobitným dôrazom na vyhľadávanie ponuky slovacík mimo diel výtvarného umenia.

Hodnotenie realizácie opatrenia 2.1 Slovenskou národnou knižnicou:
Opatrenie bolo realizované čiastočne.

Zdôvodnenie hodnotenia:
Monitoring výskytu slovacík na trhu so starožitnosťami a umením doma i v zahraničí – 
so zameraním na diela výtvarného umenia, vzácne archívne a knižničné dokumenty – Slovenská národná knižnica realizovala v rámci svojich personálnych a finančných možností (v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov kúpa slovacík v sledovanom období realizovaná nebola).

Hodnotenie realizácie opatrenia 2.1 Slovenským národným múzeom:
Opatrenie nebolo realizované. 

Zdôvodnenie hodnotenia:
Zdôvodnenie nebolo predložené. Slovenské národné múzeum uviedlo v správe o plnení Stratégie nákupu slovacík múzejnej a galerijnej hodnoty za rok 2010 (vyžiadanej listom sekcie kultúrneho dedičstva č. MK-370/2011-52/450 zo dňa 13.1.2011) k realizácii opatrenia 2.1 len konštatovanie: „Monitorovanie ponúk zahraničných aukcií a v internetových obchodoch vykonávajú kurátori Slovenského národného múzea sporadicky.“

Opatrenie 2.2
Zabezpečiť prostredníctvom SNG pravidelný monitoring ponuky na zahraničných aukciách 
a v internetových obchodoch s osobitným dôrazom na vyhľadávanie ponuky diel výtvarného umenia, spojených so Slovenskom.

Hodnotenie realizácie opatrenia 2.2 Slovenskou národnou galériou:
Opatrenie je realizované priebežne.

Zdôvodnenie hodnotenia:
Pravidelne boli sledované aukčné katalógy spoločností Sotheby´s, Christie´s a Dorotheum. 
V súvislosti s monitorovaním výskytu slovacík galerijnej hodnoty ako perspektívnych zbierkových predmetov zaznamenávame pomerne pravidelne ich uvádzanie v aukčných katalógoch v Maďarsku a najmä v Českej republike. Vzhľadom na vyvolávacie a nakoniec výsledné ceny, za ktoré sú diela vydražené, Slovenská národná galéria nie je reálne schopná byť v tejto oblasti konkurencieschopným subjektom. Situácia je veľmi podobná aj v domácom kontexte, o čom svedčia neúspešné pokusy získať do zbierok Slovenskej národnej galérie mimoriadne kvalitné výtvarné diela na aukciách aukčnej spoločnosti SOGA v minulých rokoch (napr. diela Ladislava Mednyánszkeho, Ľudovíta Fullu alebo Paula Trogera).

Opatrenie 2.4
Priebežne prostredníctvom databáz Národnej ústredne Interpolu (ďalej len „NÚI“) overovať možný výskyt slovacík nelegálne vyvezených alebo odcudzených z tretích krajín a zistiť možnosti ich legálneho nadobudnutia.

Hodnotenie realizácie opatrenia 2.4 sekciou kultúrneho dedičstva:
Opatrenie je realizované priebežne.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Spolupráca s Národnou ústredňou Interpolu Bratislava

Sekcia kultúrneho dedičstva (v súčinnosti s organizáciami vo vecnej pôsobnosti sekcie) spolupracuje s Národnou ústredňou Interpolu Bratislava pri pátraní po odcudzených predmetoch kultúrnej hodnoty, ako aj pri identifikácií nájdených predmetov kultúrnej hodnoty priebežne, podľa aktuálnych požiadaviek najmä zo strany Interpolu. V priebehu roka 2010 sekcia kultúrneho dedičstva riešila niekoľko požiadaviek o identifikáciu pôvodu nájdených a zadržaných predmetov, u ktorých bolo podozrenie, že môžu pochádzať z územia Slovenskej republiky:

Apríl 2010
Národná ústredňa Interpolu v Tirane požiadala Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o previerku židovskej Tóry, ktorá bola zaistená pri policajnej operácii Interpolu v Tirane. Požiadavka bola riešená v súčinnosti so Slovenským národným múzeom (preverením zaslanej fotodokumentácie bolo zistené, že židovská Tóra nepochádza zo zbierok SNM – Múzea židovskej kultúry v Bratislave).
Júl 2010
Národná ústredňa Interpolu v Záhrebe požiadala o preverenie pôvodu obrazu od autora Lodovica Barlaffo, ktorý bol v ponuke na čiernom trhu v Rijeke a mohol pochádzať z krádeže v niektorej z európskych krajín. Zadržané dielo bolo preverené v Ústrednom zozname hnuteľných národných kultúrnych pamiatok vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a v Centrálnej evidencii diel výtvarného umenia vedenej Slovenskou národnou galériou 
so zistením, že predmetné dielo nie je evidované ako národná kultúrna pamiatka a nepochádza 
zo Slovenska.
August 2010
Národná ústredňa Interpolu v Bruseli požiadala o identifikáciu fotografií predmetov kultúrnej hodnoty zaistených pri domovej prehliadke u osôb pochádzajúcich z krajín východnej Európy. Požiadavka bola riešená v súčinnosti s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, ktorý potvrdil, že predmety sú z ranokresťanskej doby východného typu, ale nie sú slovenského pôvodu.
September 2010
Národná ústredňa Interpol Bratislava požiadala o preverenie pôvodu starožitného bicykla (toho času v ponuke Starožitností Antik v Českej republike). Na základe informácií poskytnutých Slovenským technickým múzeom, ktoré bolo požiadané o súčinnosť, bolo konštatované, 
že  informáciu o strate/odcudzení zbierkového predmetu tohto typu zo zbierok múzeí v Slovenskej republike nie je evidovaná. Na základe vyjadrenia odborného pracovníka Slovenského technického múzea bol predmet identifikovaný ako velocipéd tzv. "Vysoké koleso" s brzdou pravdepodobne z konca 19. storočia. Bicykel mohol byť vyrobený v Anglicku alebo Francúzsku. 
Október 2010
Národná ústredňa Interpolu v Budapešti požiadala o preverenie pôvodu predmetov 
(4 obrazov a 1 sochy) zadržaných pri dopravnej kontrole motorového vozidla štátneho príslušníka Srbskej republiky. Zadržané diela boli preverené v Ústrednom zozname hnuteľných národných kultúrnych pamiatok vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a v Centrálnej evidencii diel výtvarného umenia vedenej Slovenskou národnou galériou, pričom bolo zistené, 
že nejde o národnú kultúrnu pamiatku ani zbierkový predmet Slovenskej republiky.   
November 2010
Národná ústredňa Interpolu vo Viedni požiadala o preverenie pôvodu liturgických textílií nájdených vo farskom kostole v Linc Urfahr. Zároveň informovala, že pri domovej prehliadke v Hainburgu bol nájdený obraz pochádzajúci „z krádeže zo zámku pri Bratislave“. Po zverejnení informácie sa prihlásil vlastník odcudzeného obrazu. Ide o občana Slovenskej republiky žijúceho v Bratislave, ktorému bol obraz spolu s ďalšími umeleckými predmetmi odcudzený. Informácia, že obraz pochádza „zo zámku v Slovenskej republike“ sa nepotvrdila. V súčasnosti je vec v štádiu vyšetrovania na rakúskej aj slovenskej strane. Začať riešiť prípadné vydanie obrazu späť 
na Slovensko bude možné až po ukončení vyšetrovania.
Národná ústredňa Interpolu v Prahe požiadala o identifikáciu fotografií šperkov, ktoré by mohli pochádzať z trestnej činnosti a zároveň informovala o krádeži sôch z kostola v Zelesniciach (Brno a okolie) a o odcudzení sláčikových hudobných nástrojov z ateliéru Filharmonického orchestra Českej republiky (v Prahe). Zároveň upozornila, že odcudzené predmety môžu byť ponúknuté na predaj. 
Národná ústredňa Interpolu v Budapešti požiadala o preverenie pôvodu predmetov (koberce, obrazy, šperky) zaistených pri domovej prehliadke v Maďarsku. Zadržané predmety boli preverené v Centrálnej evidencii diel výtvarného umenia vedenej Slovenskou národnou galériou a bolo zistené, že  nepochádzajú zo Slovenska. 
Národná ústredňa Interpolu v Haagu požiadala o preverenie pôvodu 9 ikon, ktoré boli ponúknuté na zakúpenie Múzeu ikon v holandskom Kampene, a ktorých pôvod nevedeli predávajúci „presvedčivo“ dokladovať. 
December 2010
Národná ústredňa Interpolu v Skopje informovala o začatí policajnej operácie týkajúcej sa boja proti nelegálnemu nadobúdaniu archeologických nálezov. Zároveň informovala 
o skutočnosti, že v niektorých európskych krajinách budú pravdepodobne v blízkej budúcnosti ponúkané na predaj na čiernom trhu s umeleckými  a starožitnými predmetmi predmety, ktorých fotografie zaistili pri vyšetrovaní.
Národná ústredňa Interpolu v Ljubljane požiadala o preverenie pôvodu 15 ikon a 1 meča, ktoré prevážal občan Poľskej republiky, a u ktorých bol dôvodný predpoklad, že pochádzajú z východnej Európy. Zadržané predmety boli preverené v Centrálnej evidencii diel výtvarného umenia vedenej Slovenskou národnou galériou a bolo zistené, že  nepochádzajú zo Slovenska.
	Národná ústredňa Interpolu v Prahe informovala o odcudzení zbierkových predmetov 
z múzea „Památnik Dr. Emila Holuba – Africké múzeum“. 
	Národná ústredňa Interpolu v Bratislave požiadala o preverenie pôvodu predmetov zadržaných pri domovej prehliadke v Košiciach (obrazy, porcelánové sošky). Bolo potvrdené, 
že 1 z obrazov patrí súkromnému vlastníkovi z Karvinej v Českej republike.

Nelegálne vyvezené slovaciká z územia Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, resp. sekcia kultúrneho dedičstva eviduje jedno nelegálne vyvezené slovacikum – perkusnú pištoľ kalibru 14,5 mm s gravírovaním Penzeneter in Wien pochádzajúcu zo zbierok Slovenského národného múzea – Múzea Červený Kameň v Častej.
	Za nadštandardnej pomoci Národnej ústredne Interpolu Bratislava bolo v roku 2010 úspešne zabezpečené prevzatie 12 ks historických zbraní v Spolkovej republike Nemecko, pochádzajúcich z krádeže v roku 2004 v stálej expozícii Slovenského národného múzea – Múzea Červený Kameň v Častej. Predmetné zbrane boli na Bavorskom krajinskom kriminálnom úrade v Mníchove poverenými zamestnancami Slovenského národného múzea – Múzea Červený Kameň v Častej prevzaté dňa 17. septembra 2010 a v ten istý deň boli aj dovezené na územie Slovenskej republiky. Do depozitára Slovenského národného múzea – Múzea Červený Kameň v Častej boli zbrane uložené dňa 20. septembra 2010. 
Podnetom ku konaniu bola výzva Úradu justičnej a kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave adresovaná Slovenskému národnému múzeu k prevzatiu:
	jedného exempláru historickej zbrane – perkusná pištoľ kalibru 14,5 mm s gravírovaním Penzeneter in Wien na Krajinskom súde v Salzburgu v Rakúskej republike,
	ôsmych historických pištolí, a dvoch šablí na Krajinskom kriminálnom úrade v Bavorsku v Spolkovej republike Nemecko,

pochádzajúcich z uvedenej krádeže v Slovenskom národnom múzeu v roku 2004.
	V štádiu riešenia teda zostáva ešte získanie perkusnej pištole kalibru 14,5 mm s gravírovaním Penzeneter in Wien pochádzajúcej z tej istej krádeže, toho času uloženej v depozite Krajinského súdu v Salzburgu. Na základe informácií Národnej ústredne Interpolu Viedeň postúpených Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky v novembri 2010 prostredníctvom Národnej ústredne Interpolu Bratislava „Zatiaľ nebolo uvedeným súdom prijaté žiadne rozhodnutie vo veci ďalšieho postupu vydania zbrane. Preto odporúčame podať žiadosť o medzinárodnú právnu pomoc, čo by mohlo byť podnetom pre Krajinský súd v Salzburgu, 
aby o veci rozhodol.“ Na základe uvedeného sekcia kultúrneho dedičstva v súčinnosti s odborom legislatívy a práva pripravila žiadosť č. MK-2323/2010-52/17 684 zo dňa 20.12.2010, v ktorej Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky požiadalo Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky o právnu pomoc týkajúcu sa uplatnenia žiadosti o medzinárodnú právnu pomoc pri vydaní predmetnej odcudzenej veci poškodenému, t. j. Slovenskej republike. Ministerstvo kultúry pri tom vychádzalo z ustanovení Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach 
a Zmluvy uzavretej medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o doplnení Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20.4.1959 a uľahčení jeho vykonávania, v zmysle ktorých žiadosť o právnu pomoc môže zaslať rakúskemu justičnému orgánu výlučne slovenský justičný orgán. Zároveň Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky požiadalo o zaslanie informácie o spôsobe vybavenia žiadosti. Listom č. V/1 Gn 494/10 – 4 zo dňa 10. 1. 2011 Generálna prokuratúra Slovenskej republiky – Medzinárodný odbor informovala, 
že vzhľadom na právoplatné ukončenie trestného konania na území Slovenskej republiky vo veci krádeže v roku 2004 v stálej expozícii Slovenského národného múzea – Múzea Červený Kameň v Častej, z pohľadu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky neprichádza do úvahy požiadanie o právnu pomoc. V záujme navrátenia predmetnej perkusnej pištole Slovenskej republike však požiadala rakúsku stranu o oznámenie, kedy a kde môže byť uvedený predmet prevzatý. O stanovisku rakúskej strany Generálna prokuratúra Slovenskej republiky zatiaľ Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky neinformovala. 

Komisia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu hnuteľných predmetov kultúrneho dedičstva

Zároveň bolo v roku 2010 zabezpečené pravidelné zasadnutie Komisie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu hnuteľných predmetov kultúrneho dedičstva (realizované 9. marca 2010), ktorá je stálym poradným orgánom ministra kultúry na prípravu 
a realizáciu integrovaného systému zabezpečenia účinnej ochrany hnuteľných národných kultúrnych pamiatok, historických knižničných fondov, historických knižničných dokumentov, starých a vzácnych tlačí, významných a vzácnych slovacikálnych dokumentov, vzácnych rukopisov, múzejných a galerijných zbierkových predmetov pred odcudzením, poškodením 
a nelegálnym vývozom. Členmi komisie sú zástupcovia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Prezídia Policajného zboru SR, Colného riaditeľstva SR, Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galérií Slovenska, Spolku slovenských knihovníkov a Slovenskej asociácie knižníc, rímskokatolíckej cirkvi v SR a evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.
 
Opatrenie 2.5
Priebežne, prostredníctvom NÚI overovať, či ponúkané slovacikum nebolo ilegálne vyvezené alebo odcudzené zo Slovenska.

Hodnotenie realizácie opatrenia 2.5 sekciou kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR:
Opatrenie nebolo aplikované. 

Zdôvodnenie hodnotenia:
V priebehu roka 2010 sekcia kultúrneho dedičstva neriešila žiadny podnet Slovenského  národného múzea, Slovenskej národnej galérie a Slovenskej národnej knižnice tohto druhu, 
resp. sekcia kultúrneho dedičstva nebola oslovená k spolupráci pri preverovaní identity slovacík ponúkaných na predaj v zahraničí alebo odcudzených z tretích krajín. Opatrenie bude aplikované priebežne, podľa potreby. 


Opatrenie 2.6
Zabezpečiť súčinnosť s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri zabezpečovaní informácií o ponuke slovacík.

Hodnotenie realizácie opatrenia 2.6:
Opatrenie nebolo v sledovanom období realizované. 

Zdôvodnenie hodnotenia:
V priebehu roka 2009 sekcia kultúrneho dedičstva neriešila žiadny podnet Slovenského  národného múzea, Slovenskej národnej galérie a Slovenskej národnej knižnice týkajúci 
sa požiadavky zabezpečiť informácie o ponuke slovacík v zahraničí. V budúcnosti sa predpokladá priebežné aplikovanie opatrenia v zmysle požiadaviek uvedených inštitúcií.  

Preverovanie národných legislatív ustanovujúcich podmienky trvalého vývozu predmetov kultúrnej hodnoty v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky

Prípadná realizácia nákupu slovacík v zahraničí je nevyhnutne spojená so zabezpečením ich dovozu na územie Slovenskej republiky v zmysle platnej legislatívy krajiny vývozu. V tejto súvislosti sekcia medzinárodnej spolupráce (na podnet sekcie kultúrneho dedičstva a Slovenského národného múzea) prerokovala na svojich pravidelných pracovných stretnutiach so zástupcami Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (február 2010) požiadavku o poskytnutie súčinnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky pri preverovaní národných legislatív ustanovujúcich podmienky trvalého vývozu predmetov kultúrnej hodnoty. Relevantná legislatíva bola prostredníctvom príslušných zastupiteľských úradov Slovenskej republiky preverená v 16 vytypovaných krajinách – v Českej republike, Maďarskej republike, Poľskej republike, Rakúsku, v krajinách bývalej Juhoslávie, Rumunsku, Bulharsku, Ukrajine, Ruskej federácii, Spojených štátoch amerických, Kanade a v Argentíne. Získané znenia právnych predpisov spolu s komentármi zastupiteľských úradov Slovenskej republiky boli následne  zaslané na využitie Slovenskému národnému múzeu, Slovenskej národnej galérii a Slovenskej národnej knižnici listami č. MK-1381/2010-52/5637, MK-1381/2010-52/5592 a MK-1381/2010-52/5637 zo dňa 19. 3. 2010.

Participácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na projekte Spomienka na Martina Jonáša 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v sledovanom období participovalo 
na realizácii projektu Spomienka na Martina Jonáša, ktorý je v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (projekt bol podporený vládou SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 312 z 12. mája 2010). Konkrétne šlo o zabezpečenie zahraničnej pracovnej cesty Mgr. Jarmily Gerbocovej, CSc., kurátorky a kustódky zbierok zahraničných Slovákov Slovenského národného múzea – Historického múzea, do Srbskej republiky (Kovačice). Uvedená odborníčka bola predsedom obce Kovačica menovaná za členku komisie pre súpis a ohodnotenie hnuteľností z pozostalosti významného insitného maliara slovenského pôvodu Martina Jonáša, ktoré sa nachádzajú v umelcovom dome v Kovačici. 
Komisia má za úlohu vykonať súpis všetkých hnuteľností a umeleckej pozostalosti, ktorá sa nachádza v dome Martina Jonáša v Kovačici a následne o tom zostaviť podrobnú správu s fotografiami všetkých predmetov (tieto budú následne zakúpené pre potreby múzea Martina Jonáša v Kovačici, ktorého založenie bude financované z prostriedkov z rezervy vlády SR). 
Na spracovanie odborného súpisu bude využitý softvér Slovenského národného múzea 
na elektronické spracovanie evidencie zbierkových predmetov, v ktorom má byť zaevidované veľké množstvo materiálu. Okrem olejomalieb, skíc, štúdií k plátnam ide aj o umelcovu keramickú tvorbu, množstvo kompletných ročníkov prvých knižných titulov vydaných na území Srbska v slovenčine, obrovské množstvo domácej i zahraničnej umeleckej literatúry, 
ale aj o autentické nahrávky stretnutí s osobnosťami svetového spoločenského, politického a kultúrneho života, ktoré boli na návšteve v Kovačici. Navyše sa tam nachádza množstvo nábytku a netypického bytového zariadenia. Úlohou komisie je okrem súpisu a zabezpečenia fotodokumentácie hnuteľností aj vypracovanie štúdie pre potreby vybudovania stálej expozície v umelcovom dome.
Vzhľadom na rozsah pozostalosti Martina Jonáša a časovú náročnosť jej spracovania bolo do Plánu zahraničných pracovných ciest na rok 2011 v mesiacoch január – júl 2011 zaradených šesť pracovných ciest p. Gerbocovej v dĺžke trvania 14 dní/1 ZPC.  

Opatrenie 2.7
V prípade potreby zabezpečiť priamu informovanosť o zamýšľaných aukciách slovacík priamymi kontaktmi so svetoznámymi aukčnými domami (napr. Sotheby´s, Christie´s, Gilhofer & Ranschburg, Dorotheum).

Hodnotenie realizácie opatrenia 2.7 Slovenskou národnou knižnicou, Slovenským národným múzeom a Slovenskou národnou galériou:
Opatrenie nebolo realizované. 

Zdôvodnenie hodnotenia:
Slovenská národná galéria – v hodnotenom období boli pravidelne monitorované aukčné katalógy spoločností Sotheby´s, Christie´s a Dorotheum, pričom neboli zaznamenané žiadne relevantné diela s bezprostrednou slovenskou provenienciou.
Slovenské národné múzeum – monitorovanie vybraných zahraničných aukčných domov prebiehalo sporadicky. Kurátori Slovenského národného múzea nemajú priame kontakty 
s aukčnými domami.
Slovenská národná knižnica – vyhodnotenie realizácie opatrenia 2.7 nebolo predložené.

Opatrenie 2.8
Na báze kultúrnej spolupráce (napr. v rámci krajín V 4) otvoriť otázku vzájomnej spolupráce 
pri informovanosti o kultúrnom dedičstve účastníckej krajiny v iných účastníckych krajinách a postupne usilovať o zakotvenie mechanizmov tejto spolupráce pri aktualizácii kultúrnych dohôd a programov spolupráce.

Hodnotenie realizácie opatrenia 2.8 sekciou medzinárodnej spolupráce: 
Opatrenie nebolo realizované. 

Zdôvodnenie hodnotenia:
V sledovanom období nebola na báze kultúrnej spolupráce vo vzťahu k zahraničiu otvorená otázka vzájomnej spolupráce pri informovanosti o kultúrnom dedičstve slovenskej proveniencie nachádzajúcom sa v iných partnerských krajinách a naopak o kultúrnom dedičstve partnerských krajín nachádzajúcom sa na území Slovenskej republiky. Uvedená problematika 
nie je zakotvená v medzinárodných dohodách a programoch spolupráce uzatvorených medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a partnerskými krajinami. 

Ad info
	Za účelom lepšej vzájomnej spolupráce pri informovanosti o kultúrnom dedičstve 
bola ešte v roku 2006 v rámci spolupráce krajín Vyšehradskej skupiny vytvorená pracovná skupina na identifikovanie a analýzu príležitostí a hrozieb pre kultúrne dedičstvo vyplývajúcich zo spoločenských a hospodárskych zmien prebiehajúcich v krajinách V4 a v stredoeurópskom regióne. Skupina od roku 2007 pracuje na riešení problémov historických miest a lokalít evidovaných v zozname svetového dedičstva UNESCO.
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Cieľ 3
Zabezpečiť realizáciu nákupu slovacík prostredníctvom disponibilných finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Opatrenie 3.1
V štruktúre výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vytvoriť osobitný programový prvok na nákup slovacík v zahraničí a z neho prideľovať SNM, SNG a SNK finančné zdroje na uvedený účel každoročne minimálne vo výške 100 000 EUR. Rozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé inštitúcie navrhne vecný útvar ministerstva, v ktorého pôsobnosti sú inštitúcie realizujúce stratégiu.  

Hodnotenie realizácie opatrenia 3.1 sekciou kultúrneho dedičstva a sekciou ekonomiky a projektového riadenia:
Opatrenie bolo realizované čiastočne.

Zdôvodnenie hodnotenia:
Osobitný programový prvok na krytie nákladov spojených s výskumom a nákupom slovacík nebol vytvorený. Tieto aktivity sú v programovej štruktúre rozpočtu kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky rozpočtované v rámci prvku 08T0106 – Akvizícia zbierkových predmetov. V roku 2010 bola na všetky aktivity realizované z prostriedkov tohto prvku (a teda aj na nákup slovacík v zahraničí) rozpočtovaná suma 295 000 €. Rozpočtovými opatreniami bol rozpočet zdroja 111 (prostriedky štátneho rozpočtu príslušného kalendárneho roka) upravený na sumu 395 000 €. 

Hodnotenie realizácie cieľa 3 Slovenskou národnou knižnicou:
Realizované v rámci disponibilných finančných prostriedkov organizácie a s ohľadom na ponuky na odpredaj.   

Zdôvodnenie hodnotenia:
Slovenská národná knižnica realizuje akvizičnú stratégiu nákupu slovacík v úzkej súčinnosti s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, krajanskými knižnicami, organizáciami a spolkami v Európe i zámorí, ako aj slovenskými inštitútmi. Pri napĺňaní zámerov v oblasti akvizície slovacík aktívne spolupracuje aj s partnerskými národnými knižnicami v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Srbsku. V roku 2010 Slovenská národná knižnica realizovala:
	nákup kompletných 17 ročníkov časopisu Slovenský ľud, ktorý vychádzal v Argentíne (1930 – 1946) v sume 4 400,00 €,

nákup osobného archívu významného slovensko-amerického filozofa a vysokoškolského pedagóga Jozefa Diešku (5. 4. 1913 Oravský Podzámok-Dolná Lehota – 16. 3. 1995 Dayton, OH, USA) v sume 610,20 €; osobný archív Jozefa Diešku tvorí korešpondencia (odkúpená za 159,00 €), rukopisy (odkúpené za 196,50 €), tlače (odkúpené za 14,70 €) a dve MG kazety s jeho hlasom (odkúpené za 240,00 €),
nákup „spomienok literárneho vedca a historika, prekladateľa Augustína Visca, ktorý podstatnú časť svojho života prežil v Taliansku, kde prednedávnom i zomrel v sume 230,00 €.
v Českej republike nákup ťažiskovej časti osobného archívu spisovateľky a scenáristky Nataše Tanskej (v celkovej sume 2 048,00 €) a fragment z osobného archívu historika Vojtecha Čelku (v celkovej sume 180,00 €).
Slovenská národná knižnica zároveň získala niekoľko zaujímavých slovacikálnych akvizícií (rukopisy, dokumenty, fotografie) aj formou daru (napríklad archív Slovenskej národnej rady v Londýne). Uvedené slovacikálne zbierky sa už odborne spracovávajú v Slovenskej národnej knižnici – Archíve literatúry a umenia.
	Do zbierok Slovenskej národnej knižnice – Slovenského národného literárneho múzea pribudlo v roku 2010 deväť obrazov Kolomana Sokola v celkovej sume 25 000,00 €. Touto akvizíciou sa podarilo významným spôsobom rozšíriť fond diel tejto zakladateľskej osobnosti modernej slovenskej grafiky.
Investičnú akciu zaregistrovanú v Registri investícií Ministerstva financií Slovenskej republiky pod názvom a číslom SNK – Nákup slovacík 24 391, zdroj 1319, v celkovej sume 15 900,00 € Slovenská národná knižnica nakoniec nerealizovala. Dôvodom bola skutočnosť, 
že vlastníci slovacík, ktorí ich v roku 2009 ponúkli Slovenskej národnej knižnici, nakoniec 
od predaja odstúpili. 

Hodnotenie realizácie cieľa 3 Slovenským národným múzeom:
Realizované v rámci disponibilných finančných prostriedkov organizácie a s ohľadom na ponuky na odpredaj.   

Zdôvodnenie hodnotenia:
V roku 2010 realizovalo Slovenské národné múzeum nákup nasledujúcich slovacík:
	špaňodolinské sklo a porcelán v celkovej sume 7 650,00 € (v tom pohár vyhotovený 
po roku 1800 v sume 1 250 €; dekoračná miska oválna v sume 900,00 €; mokka šálka s tanierikom v sume 1 400,00 €; šálka s podšálkou v sume 1 100,00 €, šálka s podšálkou v sume 1 100,00 €; pohár s oválnym dnom v sume 1 100,00 €; pohár s kruhovým dnom 
a monogramom PE v sume  800,00 €,
	Michal Lehotský: Rodný dom Lehotských (akvarel v ráme pod sklom, 1935) v sume 80,00 €,
	fotografie z rodinného albumu M. Francisciho v sume 43,00 €,
	bytové textílie M. Francisciho v sume 68,00 €. 


Návrhy Slovenského národného múzea na nákup slovacík v zahraničí: 
ŠVAJČIARSKO
Pozostalosť Hansa Kellera, švajčiarskeho diplomata, zanieteného slovakofila, ktorý pôsobil 
ako obchodný atašé v rokoch 1939 – 1945 v Bratislave. Pozostalosť sa týka švajčiarsko-slovenských vzťahov a je uložená v dvoch archívnych škatuliach. Obsahuje cca 1500 – 2000 dokumentov rôzneho charakteru: korešpondencie, novinové a časopisecké výstrižky, stenografické záznamy, v ktorých sa pravdepodobne nachádzajú poznámky osvetľujúce doteraz neznáme podrobnosti zo švajčiarsko-slovenských vzťahov, čím je táto zbierka výnimočná. 
MAĎARSKO (Slovenský Komlóš)
Návrh na akvizíciu pozostáva zo zbierkových predmetov rozličného druhu a zamerania v celkovom počte cca 150 – 200 kusov: zdobené kancionále a iné knihy cirkevného charakteru, textílie, odev, predmety z dreva, kovu, kombinované, sklo, keramika a i. Prevažujú trojrozmerné reálie, ktoré sú takmer všetky ručnej výroby, väčšina s tradičnou slovenskou komlóšskou farebnosťou a ornamentikou. Ide o ojedinelú reprezentatívnu zbierku dokumentujúcu históriu Slovákov na tomto území.
SRBSKO (Vojvodina, Báčsky Petrovec)
Zbierka vhodná na akvizíciu pozostáva z časti mužského zimného odevu (krátka kožušinová bunda, ručne šitá, bohato vyšívaná surovým hodvábom), z funkčných krosien s príslušenstvom, zo súpravy ručne vyrezávaného menšieho šesťuholníkového stolíka a 4 stoličiek bez operadla (tzv. „pánsky“ kus nábytku, nie sedliacky, všetko zdobené). Súčasťou zbierky je aj funkčná 
tzv. „metlárska mašina“ -  menšie drevené zariadenie kombinované s kovovými časťami slúžiace pri výrobe, viazaní cirokových metiel, takisto funkčné nástenné hodiny ručne vyrezávané v ráme s kyvadlom a menšia, tiež funkčná, gombíková harmonika. Ide o predmety dokumentujúce život báčskopetroveckých Slovákov prvej polovice 19. storočia.

Hodnotenie realizácie cieľa 3 Slovenskou národnou galériou:
Nerealizované.
Zdôvodnenie hodnotenia:
V roku 2010 Slovenská národná galéria nerealizovala žiadny nákup slovacík.
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Cieľ 4
Zabezpečiť realizáciu výskumu zameraného na zmapovanie najvýznamnejších období, 
keď sa slovaciká dostali za súčasné hranice Slovenskej republiky.

Opatrenie 4.1
Poveriť SNM, SNG a SNK gesciou nad realizáciou historického a provenienčného výskumu slovacík (vytvorenie riešiteľských tímov z radov kurátorov a ostatných odborných zamestnancov múzeí, galérií a knižníc). V prípade potreby uplatnenia konkrétnych kontrolných a koordinačných funkcií Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ministerstvo zabezpečí (v rámci svojich personálnych možností) účasť svojich zástupcov v jednotlivých riešiteľských tímoch.

Hodnotenie realizácie opatrenia 4.1 Slovenskou národnou knižnicou:
Opatrenie je realizované priebežne.

Zdôvodnenie hodnotenia:
Slovenská národná knižnica sa už vyše 10 rokov systematicky venuje výskumu, ktorý 
je zameraný na zmapovanie najvýznamnejších období, v ktorých sa slovaciká dostali za súčasné hranice Slovenskej republiky. Knižnica má zriadený riešiteľský tím z radov svojich kurátorov a iných odborných pracovníkov, ktorí realizujú historický a provenienčný výskum slovacík. 
Závery výskumov kurátorov a iných odborných pracovníkov Slovenskej národnej knižnice sú uverejňované v zborníkoch Kniha a Biografické štúdie, ako aj na stránkach mesačníka Knižnica. Príležitostne ich texty publikujú i niektoré kultúrne periodiká (Literárny /dvoj/týždenník, Slovenské pohľady, Slovenské národné noviny a iné). Na tému slovacík vo svete pracovníci Slovenskej národnej knižnice pravidelne referujú na rôznych odborných podujatiach (najmä v Poľsku, Maďarsku a Českej republike). Ich príspevky sú následne publikované v zborníkoch z týchto konferencií, seminárov. Osobitne treba upozorniť na významný podiel odborných pracovníkov Slovenskej národnej knižnice na tvorbe syntetických diel, ktoré reflektujú aj problematiku slovacík ako sú: Sprievodca slovenským zahraničím, Slovenský exil 20. storočia, Dejiny slovenského povojnového exilu, Slovenský literárny exil a iné.   

Hodnotenie realizácie opatrenia 4.1 Slovenským národným múzeom:
Opatrenie je realizované priebežne.




Zdôvodnenie hodnotenia:
Kurátori Slovenského národného múzea v rámci prípravy a realizácie svojej vedecko-výskumnej činnosti mapujú výskyt slovacík v zahraničí, predovšetkým vo verejných zbierkach, prípadne v zbierkach vyskytujúcich sa u slovenských krajanov v zahraničí. S realizáciou predmetného výskumu súvisia návrhy Slovenského národného múzea na nákup slovacík v zahraničí uvedené pri vyhodnotení strategického cieľa 3.  

Hodnotenie realizácie opatrenia 4.1 Slovenskou národnou galériou:
Opatrenie je realizované priebežne.

Zdôvodnenie hodnotenia:
Priebežná pasportizácia, vrátane historického a provenienčného výskumu, je štandardnou súčasťou materiálového a archívneho bádania k jednotlivým témam a nevyhnutným predpokladom pri vedeckom spracovaní problematiky. V súvislosti s čiastkovými výskumnými úlohami boli uskutočnené viaceré pracovné cesty odborných pracovníkov Slovenskej národnej galérie do zahraničia (najmä do Maďarska, Českej republiky, Francúzska, Nemecka  a Rakúska). 

Opatrenie 4.2
V rámci schvaľovania prioritných projektov na roky 2009 - 2011 zohľadniť projekty zamerané 
na výskum, pasportizáciu slovacík v zahraničí. 

Hodnotenie realizácie opatrenia 4.2:
Opatrenie nebolo realizované. 

Zdôvodnenie hodnotenia:
Dôvodom bol nedostatok disponibilných finančných prostriedkov, ktoré by bolo možné  na uvedený účel prideliť Slovenskej národnej knižnici, Slovenskému národnému múzeu 
a Slovenskej národnej galérii. Osobitný programový prvok v programovej štruktúre rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na krytie nákladov spojených s výskumom a nákupom slovacík nebol v zmysle opatrenia 3.1 vytvorený. 


















5 Záver

Opatrenie na plnenie strategického cieľa 1, spojené so zmapovaním problematiky slovacík v doterajšej vedeckej literatúre – vytvorenie bibliografie slovacikálnej literatúry, 
bolo v hodnotenom období realizované Slovenskou národnou knižnicou, Slovenským národným múzeom a Slovenskou národnou galériou priebežne. Hlavným realizátorom opatrenia 1.1 
vo vzťahu k tvorbe bibliografie slovacikálnej literatúry je Slovenská národná knižnica, ktorá zabezpečuje v súlade so zákonom č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona 
č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej národnú bibliografickú registráciu slovacikálnych dokumentov, t. j. knižničných dokumentov, ktoré sa podľa autorstva, jazyka, miesta vydania alebo obsahu týkajú Slovenska alebo Slovákov. Slovenské národné múzeum a Slovenská národná galéria realizovali opatrenie v súvislosti s plnením svojich vedecko-výskumných úloh.
	Opatrenia prijaté k plneniu strategického cieľa 2 (monitorovanie výskytu slovacík 
na trhu so starožitnosťami a umením v európskych aukčných domoch a v súkromnej držbe) 
boli realizované nasledovne. Monitoring ponuky slovacík na zahraničných aukciách v roku 2010 realizovala Slovenská národná galéria priebežne. Slovenská národná knižnica plnila opatrenie čiastočne s ohľadom na personálne a finančné možnosti inštitúcie – šlo najmä o mapovanie výskytu slovacík v súkromnej držbe. Slovenské národné múzeum v roku 2010 systematický monitoring slovacík v zahraničí nerealizovalo. 
Opatrenie 2.7 nebolo v hodnotenom období realizované z dôvodu, že nevznikla situácia vyžadujúca si nadviazanie priamych kontaktov so svetoznámymi aukčnými domami resp. Slovenská národná knižnica, Slovenská národné múzeum ani Slovenská národná galéria sa v roku 2010 neuchádzali o kúpu slovacík v zahraničných aukčných domoch. 
V priebehu celého roka 2010 bola v zmysle opatrenia 2.4 priebežne zabezpečovaná spolupráca Ministerstva kultúry Slovenskej republiky s Národnou ústredňou Interpolu v Bratislave pri pátraní po odcudzených predmetoch kultúrnej hodnoty, ako aj pri identifikácií nájdených predmetov kultúrnej hodnoty, podľa aktuálnych požiadaviek zo strany Interpolu. Vďaka nadštandardnej pomoci Národnej ústredne Interpolu Bratislava bolo v roku 2010 úspešne zabezpečené prevzatie 12 ks historických zbraní v Spolkovej republike Nemecko, pochádzajúcich z krádeže v roku 2004 v stálej expozícii Slovenského národného múzea – Múzea Červený Kameň v Častej. 
Riešenie otázky vzájomnej bilaterálnej spolupráce (napr. v rámci krajín V 4) 
pri informovanosti o kultúrnom dedičstve účastníckej krajiny v iných účastníckych krajinách (opatrenie 2.8) nebolo riešené. Uvedená problematika nie je zakotvená v medzinárodných dohodách a programoch spolupráce uzatvorených medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a partnerskými krajinami.
Opatrenie 3.1 na plnenie strategického cieľa 3 bolo realizované len čiastočne. Osobitný programový prvok v programovej štruktúre rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na krytie nákladov spojených s výskumom a nákupom slovacík nebol vytvorený. Nákup slovacík v zahraničí bol v roku 2010 opäť zaradený v štruktúre rozpočtu kapitoly ministerstva pod kód 08T0106 – Projekt akvizícií zbierkových predmetov. V rámci uvedeného prvku boli rozpočtované výdavky vo výške 295 000,0 € na všetky akvizície vrátane nákupu slovacík v zahraničí (rozpočtovými opatreniami bol rozpočet zdroja 111 upravený na sumu 395 000,00 €). Na účel nákupu slovacík v zahraničí bolo v skutočnosti poskytnutých len 25 000,00 € (nákup obrazov Kolomana Sokola do zbierok Slovenskej národnej knižnice – Slovenského národného literárneho múzea), pričom opatrenie 3.1 počíta s prideľovaním finančných zdrojov na uvedený účel každoročne minimálne vo výške 100 000,00 €. Na základe uvedeného konštatujeme, že pre zabezpečenie riadneho plnenia úlohy B.1. uloženej ministrovi kultúry uznesením vlády Slovenskej republiky č. 694/2008 z 1. októbra 2008 k Stratégii nákupu slovacík múzejnej a galerijnej hodnoty, je nevyhnutné zaistiť systémové financovanie projektov spojených s realizáciou stratégie v súlade s nadefinovaným opatrením 3.1 a 4.2 tak vo vzťahu k nákupu slovacík, ako aj k realizácii ich pasportizácie a výskumu. Realizácia nákupu slovacík bola aj v roku 2010 zabezpečená nedostačne. Úspešnosť získania slovacík v zásadnej miere ovplyvňuje výška disponibilných finančných zdrojov v rámci rozpočtovej kapitoly ministerstva. V prípade zotrvania na modeli prerozdelenia 100 tis. € pre všetky tri inštitúcie 
je potrebné očakávať, že vzhľadom na často vysoké predajné ceny slovacík, sa tento nebude 
dať aplikovať. Vzhľadom na ceny slovacík a v prípade aukčných domov – vzhľadom 
na vyvolávacie a nakoniec výsledné ceny, za ktoré sú diela vydražené, inštitúcie poverené plnením Stratégie nákupu slovacík múzejnej a galerijnej hodnoty nie sú reálne schopné 
byť v tejto oblasti konkurencieschopnými subjektmi. 
Opatrenie 4.1 prijaté k plneniu strategického cieľa 4 bolo realizované v rámci disponibilných finančných zdrojov. Slovenská národná knižnica, Slovenské národné múzeum 
a Slovenská národná galéria realizovali výskum zameraný na slovaciká v zahraničí priebežne, v súlade so svojim odborným zameraním a finančnými možnosťami. Opatrenie 4.2 realizované nebolo. Dôvodom bol už spomínaný nedostatok disponibilných finančných prostriedkov. 



