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1. Správa o činnosti Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej
republiky  za I. polrok 2010



Ministerstvo  kultúry  a  cestovného ruchu  Slovenskej  republiky  (ďalej  len  „ministerstvo“) plnilo  v I. polroku 2010  úlohy vyplývajúce z Plánu práce vlády Slovenskej republiky a Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2010 (v súlade s rozpracovaním úloh z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v podmienkach ministerstva na rok 2010 a jeho zámermi),  ako operatívne úlohy súvisiace s  pôsobnosťou a výkonom štátnej správy.


I. 	   V hodnotenom období ministerstvo pripravilo a predložilo na rokovanie vlády 
         Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)  nasledovné materiály:

1. Návrh programu komplexnej ochrany historických knižničných dokumentov, historických knižničných fondov a knižničného písomného dedičstva Slovenska 

Iniciatívny materiál nadväzuje na Stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013.  Zameriava sa najmä na realizáciu strategických úloh : Tvorby, ochrany a sprístupňovania digitálneho kultúrneho a vedeckého dedičstva, Pasportizácie a ochrany starých a vzácnych tlačív a  Výstavby a rekonštrukcie knižníc.
Hlavným zámerom predkladaného programu je vytvoriť optimálne podmienky na pasportizáciu, odborné spracovanie, uloženie, ochranu, digitalizáciu a sprístupňovanie historických knižničných dokumentov, historických knižničných fondov a knižničného písomného dedičstva, uchovávaných najmä v knižniciach a tvoriaceho najvýznamnejšiu súčasť národného písomného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.  Ministerstvo sa usiluje dosiahnuť systémom opatrení zlepšenie situácie nielen v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, ale najmä v oblasti sprístupnenia knižničného písomného kultúrneho dedičstva odbornej aj laickej verejnosti. Program prednostne rieši knižničné fondy, ktoré sú svojím rozsahom najväčšie v Slovenskej republike a sú uložené v Slovenskej národnej knižnici v Martine a v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

    Materiál bol prerokovaný na 196. schôdzi vlády a schválený uznesením č. 177 dňa             10. marca  2010.

2. Vecný, časový a finančný harmonogram prevádzky technologického zariadenia na masovú deacidifikáciu ohrozených dokumentov v knižniciach a archívoch

      Materiál bol vypracovaný   na základe Plánu práce vlády  na rok 2010. Stručne popisuje súčasný stav a rozsah ohrozenia nosičov informácií na drevitom papieri (tzv. kyslý papier), navrhuje možnosti riešenia (odstránenie kyslosti – deacidifikácia), ktoré sa dajú vhodne a efektívne použiť pre knižnice a archívy  a upozorňuje, že kapacita súčasnej ochrany je nedostatočná a na hromadnú ochranu nie sú vytvorené podmienky. 
     Cieľom harmonogramu je komplexná realizácia návrhov riešení štátneho medzirezortného výskumného programu v oblasti ochrany historických kníh a archívnych dokumentov a návrhu optimálneho technologického riešenia záchrany historických nosičov informácií na tzv. kyslom papieri, čím sa predĺži životnosť ohrozených papierových nosičov informácií – výskumná úloha č. 2003 SP č. 200280301 – Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v Slovenskej republike (KNIHA SK). 
     Predkladaný harmonogram obsahuje návrh riešení vrátane vybudovania Integrovaného konzervačného centra (ďalej len „IKC“) na detašovanom pracovisku SNK vo Vrútkach a jeho následného vybavenia potrebnými technológiami, ako aj  samotnej prevádzky. Navrhované IKC poskytne svoje kapacity nielen knižniciam  a  archívom, ale aj iným rezortom a inštitúciám, ako sú napr. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (Vojenský kartografický ústav, Vojenský archív, Vojenský historický archív a pod.), Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.  Zriadenie IKC je úvodným projektom na budovanie pracovísk na ochranu a konzervovanie jednotlivých častí kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.

     Materiál  bol   prerokovaný  na  196.  schôdzi  vlády  a schválený  uznesením  č.  178  dňa 
10. marca  2010.


3. Hodnotiaca správa o plnení strategických úloh vyplývajúcich z Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru 
   
      Materiál bol vypracovaný na základe uznesenia vlády č. 666 z 8. augusta 2007. Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru je jedným zo základných dokumentov, ktoré prispeli k plneniu záväzkov vyplývajúcich Slovenskej republike  z medzinárodných zmlúv, ktorými pristúpila k plneniu významných dokumentov UNESCO - Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, Odporúčaniu na ochranu tradičnej kultúry a folklóru, ktoré sa týkajú problematiky tradičnej ľudovej kultúry a zaviazala sa realizovať odporúčania v nich uvedené, vrátane predkladania správ o prijatých opatreniach a ich plnení. 
     Cieľom Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru je vytvoriť podmienky, v ktorých by sa tradičná ľudová kultúra zachovávala vo svojom prirodzenom prostredí, stala sa živou a trvalou súčasťou kultúrneho vedomia občanov Slovenska, bola inštitucionálne chránená a prístupná pre súčasné a budúce generácie. Na dosiahnutie tohto cieľa bol zadefinovaný súbor koordinovaných opatrení smerujúcich k identifikácii, dokumentácii, ochrane a účinnejšiemu prístupu k informáciám o  tradičnej ľudovej kultúre, ako aj k podpore jej živých foriem. 
     
       Materiál vzala  vláda  na vedomie  na  190.  schôdzi  3.  februára 2010.


4.  Návrh na realokáciu finančných prostriedkov do Regionálneho operačného programu na zabezpečenie financovania čiastkových investičných projektov súvisiacich s projektom „Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013“ 

     Materiál  bol vypracovaný na základe  uznesenia vlády  č. 309 z 29. apríla 2009, z ktorého   vyplynula pre ministra kultúry úloha v spolupráci s ostatnými ministrami  vypracovať návrh mechanizmu financovania čiastkových investičných projektov súvisiacich s projektom „Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013“. 
     Predkladaný iniciatívny materiál rekapituluje priebeh rokovaní o návrhu mechanizmu a na základe prijatých záverov navrhuje realokovať finančné prostriedky z Operačného programu Životné prostredie, Operačného programu Doprava, Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast do Regionálneho operačného programu a alokovať časť finančných prostriedkov v rámci Regionálneho operačného programu na zabezpečenie financovania čiastkových investičných projektov súvisiacich s projektom „Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013“.

      Materiál bol prerokovaný na 198. schôdzi  vlády a  schválený uznesením  č. 204  dňa        24. marca  2010.

5.  Návrh na dobudovanie digitalizačného pracoviska Slovenskej digitálnej knižnice – detašovaného pracoviska Slovenskej národnej knižnice vo Vrútkach s vecným, časovým a finančným harmonogramom 
 
       Materiál  bol vypracovaný na  základe uznesenia vlády SR č. 177/2010  a   nadväzuje na  zámery Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013. Zameriava sa o. i. na modernizáciu  a rekonštrukciu  detašovaného  pracovisko knižnice vo Vrútkach, kde by mali byť umiestnené  všetky technologické prevádzky na digitalizáciu, mikrofilmovanie, konzervovanie a reštaurovanie zbierok, dlhodobé deponovanie digitálneho obsahu a fyzickú ochranu analógových a digitálnych nosičov.
     Celková výška nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) na realizáciu projektu predstavuje (po znížení v dôsledku kurzových rozdielov SKK/EUR v čase medzi podávaním projektovej žiadosti, podpisom zmluvy o NFP a samotnou realizáciou projektu; ako aj v dôsledku zníženia spolufinancovania niektorých aktivít pri súčasnom navýšení nevyhnutných stavebných nákladov) sumu 1 359 906,70 EUR. V priebehu realizácie projektových aktivít sa ukázalo, že uvedená suma NFP nie je dostačujúca na dosiahnutie vecného cieľa individuálneho projektu.
     Na základe vyššie uvedeného bolo navrhnuté, aby vláda rozhodla o dofinancovaní predmetného individuálneho projektu v roku 2011 tak, aby mohlo byť vydané kolaudačné rozhodnutie pre  časť stavby schopnú samostatného užívania, v ktorej bude umiestnená prevádzka digitalizačného pracoviska s technológiami na digitalizáciu materiálov písomného, kultúrneho a vedeckého dedičstva Slovenska ako realizačný výstup projektu. Zároveň sa navrhuje, aby vláda rozhodla o dobudovaní celého objektu digitalizačného pracoviska Slovenskej národnej knižnice  vo  Vrútkach v rokoch 2012 – 2013 tak, aby v ňom mohli byť umiestnené ďalšie pracoviská  knižnice  súvisiace s digitalizáciou textových dokumentov. 
     Predkladaný návrh bude mať dopad na štátny rozpočet v celkovej výške  3 660 070,52 EUR, pričom bolo navrhnuté, aby finančné prostriedky na dobudovanie digitalizačného pracoviska Slovenskej  národnej knižnice vo Vrútkach boli zabezpečené zvýšením limitu kapitálových  výdavkov  rozpočtovej  kapitoly  ministerstva  kultúry  na  rok  2011  vo  výške 1 331 371,99 EUR, na rok 2012 vo výške 1 320 289,42 EUR a na rok 2013 vo výške              1 008 409,11 EUR. 

    Materiál bol prerokovaný na  210.  schôdzi vlády  a schválený uznesením č. 401  dňa          9. júna  2010.

6. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva v Slovenskej republike

     Materiál bol vypracovaný na základe uznesenia vlády  č. 25 zo 14. januára 2009. Správa je rozdelená na dve základné časti. Prvá časť s názvom „Informácie o plnení úloh s termínom plnenia do 30. júna 2010“ hodnotí plnenie úloh, ktoré ministerstvo bolo povinné v zmysle uznesenia splniť ešte pred predložením správy na rokovanie vlády.  Vzhľadom na viaceré objektívne skutočnosti nebolo možné zabezpečiť ich splnenie v riadnom termíne, preto  predseda vlády súhlasil  s odkladom  termínu plnenia uvedených úloh.  Ku dnešnému dňu boli v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (ďalej len „SFÚ“) úlohy takmer úplne splnené. K naplneniu úlohy B.2. je potrebné ešte určenie kritérií pre posudzovanie audiovizuálnej hodnoty. Túto problematiku priebežne rieši Komisia pre audiovizuálne dedičstvo, ktorá je poradným orgánom generálneho riaditeľa SFÚ pre oblasť ochrany audiovizuálneho dedičstva. V tejto komisii sú zastúpení všetci traja zákonní depozitári, teda SFÚ, Slovenská televízia a Slovenský rozhlas. 
    Druhá časť správy  je zameraná na priebežné hodnotenie jednotlivých úloh vyplývajúcich z aktualizácie, ich termín plnenia  je stanovený k 31. decembru 2010 a  2011.  V súvislosti s plnením úlohy  B.5 predmetného uznesenia - zabezpečiť inventarizáciu a diagnostiku materiálov k slovenským audiovizuálnym dielam, zvukovo-obrazovým záznamom a zvukovým záznamom umeleckých výkonov, ktoré sú audiovizuáliami v archívoch iných zákonných depozitárov (Slovenská televízia, Slovenský rozhlas) a v archívoch dobrovoľných depozitárov – je predpoklad, že vzhľadom na komplikácie s diagnostikou materiálov k slovenským audiovizuálnym dielam, zvukovo-obrazovým záznamom a zvukovým záznamom umeleckých výkonov, najmä v prípade archívov Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu, sa úloha zabezpečenia diagnostiky podarí naplniť len čiastočne. 
     
      Materiál vzala vláda  na vedomie  na  212.  rokovaní  vlády dňa  9. júna  2010. 

     Návrh zákona z ...... 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky
    Právna  norma bola vypracovaná na  základe  Plánu legislatívnych úloh vlády  na rok 2010.   Dôvodom na vypracovanie predmetného návrhu zákona je ustanovenie § 37d ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého právne vzťahy pri poskytovaní dotácií podľa doterajších predpisov musia byť zosúladené s § 8a ods. 1 a 3 až 6 predmetného zákona najneskôr k 1. januáru 2011. Inak  dotáciu po 1. januári 2011 nemožno poskytnúť. Uznesením vlády SR č. 351 z 28. mája 2008 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vláda uložila ministrom v úlohe B. 1 legislatívne upraviť poskytovanie dotácií vo svojej vecnej pôsobnosti podľa návrhu zákona do 31. decembra 2010. 
     Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj právom Európskej únie. 
             
     Materiál bol prerokovaný na 6. schôdzi vlády a schválený uznesením č. 520 dňa                  11. augusta 2010. 


    II.  Ďalšie významné úlohy a aktivity  ministerstva  

1. V oblasti multilaterálnej spolupráce  ministerstvo  v rámci záležitostí Európskej únie rozvíjalo medzinárodnú platformu spolupráce a prostredníctvom nominovaných expertov sa zapojilo do práce expertných skupín  pre synergiu kultúry a vzdelávania, resp. mobility zbierok. Pracovné skupiny si vytvárajú členské štáty na základe otvorenej metódy koordinácie na realizáciu prioritných úloh. Ministerstvo tiež participovalo na programe Európa pre občanov.  Priebežne sa podieľalo na plnení úloh vyplývajúcich z Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov, Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín, Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie a tiež, zasadania zmiešaných komisií (slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín, slovensko-ukrajinskej komisie pre kultúru a  i. ).
      V dňoch 4. - 5. februára 2010 sa delegácia ministerstva zúčastnila na 20. stretnutí ministrov kultúry krajín V4 v Budapešti. Slovenská republika prevzala  predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine  1. júla  2010.
  
2.  V hodnotenom období  ministerstvo v  rámci bilaterálnej  spolupráce uzavrelo  17. marca 2010 v Jakarte  Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry, športu a mládeže   a Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Srbskej republiky na roky 2010 – 2013, ktoré uzavrelo 26. februára 2010 v Belehrade.
    
 3. V rámci prezentácie slovenskej  kultúry v zahraničí  sa ministerstvo podieľalo na realizácii viacerých podujatí. Najvýznamnejším bolo hosťovanie Slovenskej republiky na Medzinárodnom veľtrhu detskej knihy v Bologni v  dňoch 22. – 26. marca 2010. Nosným podujatím bola výstava ilustrácií 32 slovenských výtvarníkov AKUNITEDIMAGINATIONS na výstavisku. Súčasťou slovenskej prezentácie bola i  celá séria významných kultúrnych podujatí rozličných žánrov nielen  v Bologni,  ale aj v iných častiach Talianska. K bohatému sprievodnému kultúrnemu programu patril balet M. R. Štefánik v podaní  Štátneho divadla  Košice, výstava Dušana Kállay a Kamily Štanclovej, výstava  kreatívnych hračiek od slovenských študentov dizajnu v Herkulovej sále bolognského radničného Paláca d´Accursio za účasti veľvyslanca Stanislava Valla, divadelné predstavenia študentov bábkoherectva Vivaldi a štyria škriatkovia na motívy rozprávky Jána Uličianskeho,  koncerty Slovenského kvarteta pod vedením Júliusa Šošku , hudobnej formácie Longital, džezového dua Gabriel Jonáš a Matúš Jakabčic, výstavy Grand Prix BIB 1967 – 2009 v nádhernej knižnici Paláca Archiginnasio, výstava slovenských ilustrátorov na bolognskej železničnej stanici, výstava Najkrajšie knihy Slovenska v Bologni v knižnici Sala Borsa a v Ríme v Múzeu detí. Slovenský stánok navštívil aj svetoznámy taliansky spisovateľ a publicista Umberto Eco. Odborníci a vedenie Medzinárodného knižného veľtrhu vysoko hodnotili slovenskú účasť vo funkcii čestného hosťa a  podľa ich vyjadrení Slovenská republika prezentovala najinovatívnejší projekt za posledných desať rokov. 
     Z ďalších podujatí  možno uviesť koncertné vystúpenia skupiny Longital v USA a v maďarskom Pécsi v rámci podujatia Euro Mania, ktoré bolo súčasťou programu Európskeho hlavného mesta kultúry Pécs 2010,   prehliadku slovenského filmu v Moskve, vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica v Ruskej federácii, pravidelné podujatie „Slovenské divadlo v Prahe“, ako aj podujatia z oblasti kultúrneho dedičstva v Španielsku, divadelníctva v Srbsku a iné.

4. Ministerstvo v rámci  prezentácie zahraničnej kultúry na Slovensku  podporilo viaceré aktivity. Medzi významné patrilo koncertné predvedenie operného diela Mathilde von Guise v Opere Slovenského národného divadla. Dielo J. N. Hummela bolo uvedené pri príležitosti dvojstého výročia jeho premiéry  v roku 1810. V predstavení účinkoval slovenský súbor Solamente naturali pod taktovkou francúzskeho dirigenta Didiera Talpaina a významní slovenskí i zahraniční sólisti.
     Na základe spolupráce  ministerstva a Ministerstva kultúry Ruskej federácie sa v Slovenskej národnej galérii v Bratislave uskutočnila výstava „Ruských ikon z 15. storočia“ zo zbierok Ipatijevského kláštora. Slovenská verejnosť mala  jedinečnú príležitosť oboznámiť sa v takom bohatom rozsahu s klenotmi ruského ikonopisného maliarstva. 
     Ministerstvo spolupracovalo s Veľvyslanectvom Talianskej republiky v SR a Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave na príprave festivalu talianskej kultúry v SR s názvom „Dolce vitaj“, ktorý sa uskutočnil v mesiaci jún. V rámci festivalu sa vo Dvorane ministerstva  uskutočnila výstava „Talianske mozaiky“.
 5. V rámci záležitostí UNESCO zabezpečovalo ministerstvo  koordináciu agendy UNIDROIT pre  oblasť nelegálneho vývozu kultúrneho tovaru a návratných konaní. V spolupráci  s orgánmi štátnej správy (s Prezídiom Policajného zboru, Úradom justičnej a kriminálnej polície a Interpolom) sa riešili  úlohy týkajúce sa medzinárodnej spolupráce v oblasti ochrany predmetov kultúrnej hodnoty proti kriminálnym činom a nelegálnemu obchodu.  Zástupca ministerstva sa zúčastnil v dňoch 13. – 15. júna 2010  zasadnutia Vedeckej a technickej poradenskej rady („Scientific and Technical Advisory Body“), odborného orgánu pre vedecké riešenia a skúmanie jednotlivých súčastí kultúrneho dedičstva pod vodou (Cartagena, Španielske kráľovstvo). Účastníci zasadnutia  ratifikovali Dohovor UNESCO o ochrane kultúrneho dedičstva pod vodou.
6. Dni európskeho kultúrneho dedičstva (ďalej len „DEKD“) sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy,  Európskou Komisiou a významnou mierou aj ministerstvom. Základným cieľom DEKD  je zvýšiť povedomie obyvateľov o miestnom kultúrnom dedičstve  a  prehĺbiť záujem o jeho ochranu, zároveň však posilniť pocit spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom. Počas DEKD sa otvárajú pre verejnosť mnohé historické budovy, pamiatky, areály, ktoré sú zvyčajne pre verejnosť uzavreté, alebo sa  v pamiatkach, múzeách a galériách konajú  špeciálne sprievodné podujatia. Otváracie podujatia DEKD 2010 sa budú konať v Banskej Štiavnici v dňoch 8. - 12. septembra. Témou tohoročných DEKD sú „technické a industriálne pamiatky".  
7. V rámci  Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej len „OPIS“) vykonávalo ministerstvo činnosti súvisiace so zabezpečením prípravy  implementácie  Prioritnej osi 2 OPIS (ďalej len „PO 2 OPIS“), ako aj so začatím implementácie PO 2 OPIS. Dňa 22. januára 2010 bola Riadiacim orgánom pre OPIS  schválená Štúdia uskutočniteľnosti projektov PO 2 OPIS. 
     V súlade s harmonogramom výziev pre PO 2 OPIS vypracovalo ministerstvo  v máji 2010 návrh písomného vyzvania pre národný projekt č. 14 Centrálna systémová infraštruktúra pre zabezpečenie dlhodobej archivácie, ochrany, správy, spracovania a sprístupnenia digitálneho obsahu, ktoré bolo vrátane príloh a všetkých relevantných dokumentov (Hodnotiace kritériá, Výberové kritériá, Štatút a Rokovací poriadok Výberovej komisie) zaslané na schválenie   Úradu vlády SR,  ktorý je riadiacim orgánom OPIS.
    V hodnotenom období si ministerstvo aktívne plní úlohy v rámci publicity a informovanosti verejnosti, a to realizáciou aktivít – spustenie web stránky www.opis.culture.gov.sk venovanej výlučne problematike implementácie PO 2 OPIS; zorganizovanie konferencie 15. apríla 2010 k štúdii uskutočniteľnosti PO 2 OPIS, ktorej sa zúčastnili budúci prijímatelia, partneri a odborní garanti jednotlivých národných projektov; zorganizovanie pracovného seminára dňa  25. júna 2010 v Banskej Bystrici, ktorý bol zameraný na prípravu a implementáciu projektov PO 2 OPIS.

8. Ministerstvo sa podieľalo na organizovaní konferencií a seminárov. V dňoch  16. a 17. apríla 2010 sa konala v Bratislave medzinárodná konferencia  „Sprístupňovanie kultúrneho dedičstva ľuďom so zrakovým postihnutím a ich prínos ku kultúrnemu životu spoločnosti“. Zmyslom konferencie bolo prispieť k uľahčeniu života osôb so zrakovým postihnutím, ako aj k vzájomnému porozumeniu a zvyšovaniu tolerancie a ich začleneniu sa do spoločnosti prostredníctvom kultúrnej integrácie. Predmetnú konferenciu ministerstvo podporilo  prostredníctvom svojho grantového programu Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva sumou 6 000 EUR.
     V dňoch 19. – 20. mája 2010 sa konala v Bratislave konferencia Správa o mládeži 2010 alebo tiež Národná správa o štátnej politike vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike. Bola výsledkom spolupráce mnohých odborníkov v oblasti problematiky mládeže a mládežníckej politiky na Slovensku. Jej hlavným cieľom bolo zmapovať aktuálne podmienky života mladých ľudí a na tomto základe zabezpečiť kontinuitu stanovovania cieľov štátnej politiky pre oblasť detí a mládeže. V rámci pracovných skupín účastníci konferencie diskutovali o problematike zamestnanosti mládeže, práce s mládežou, participácie mladých, podnikanie mládeže a na tému sociálnej inklúzie. Ministerstvo sa aktívne podieľalo na  vypracovaní správy. 

9. Za účelom prípravy Stratégie koordinácie digitalizácie kín na Slovensku zriadilo ministerstvo    pracovnú skupinu, v ktorej  sú  aj  zástupcovia Audiovizuálneho  fondu, SFÚ, Asociácie  slovenských filmových klubov, Únie filmových distribútorov, Continental film, s.r.o., Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska, Siemens, s.r.o., Tlačovej  agentúry SR, MEDIA Desk Slovensko, AudioMaster s.r.o., ako aj zástupcovia jednosálových kín na Slovensku. Na rokovaní pracovnej skupiny boli prezentované stanoviská jednotlivých aktérov k téme digitalizácie kín na Slovensku. Následne bola skupina rozdelená do troch podskupín, ktoré boli vytvorené pre konkrétne oblasti (technická skupina, ekonomická a finančná skupina a strategická skupina) a v rámci nich vypracovali podklady, ktoré slúžia ako základ pre vypracovávanie stratégie. 

10.  Pri príležitosti 150. výročia narodenia Martina Kukučína, ktoré je zapísané do kalendára kultúrnych výročí UNESCO, pripravilo a uskutočnilo Literárne informačné centrum viacero samostatných podujatí: medzinárodnú konferenciu za účasti šiestich krajín vrátane Slovenska na Filozofickej fakulte UK, na ktorej vystúpili odborníci z oblasti literárnej vedy z Poľska, Česka, Ruska, Chorvátska a Francúzska,  vedecké konferencie Kukučín v interpretáciách,  "Oravské motívy v diele Martina Kukučína a širšie kontexty",  podujatie Trinásta komnata Martina Kukučína a ďalšie.

11. V rámci Roka kresťanskej kultúry 2010 sa  ministerstvo a  organizácie v  jeho  zriaďovateľskej pôsobnosti a  viaceré neštátne subjekty zapojili do prípravy a realizácie tohto podujatia. Rôzne hudobné, divadelné, výtvarné a literárne projekty podporené aj prostredníctvom dotácie z grantového systému ministerstva, reflektujú kresťanské tradície a približujú bohaté sakrálne hmotné a nehmotné dedičstvo na Slovensku. 








