
P l á n   
kontrolnej a dohľadovej činnosti odboru kontroly a inšpekcie MK SR 

na II. polrok 2011 
 
 

1. Kontrola vecného a časového splnenia úloh vyplývajúcich pre MK SR 
z uznesení vlády SR splatných v 2 a 3. štvrťroku 2011 (úloha č. B.2 z 
uznesenia vlády č. 129/2000 a úloha A.1. až A.5. z uznesenia vlády č. 515/2010). 
Subjekt: 
 
MK SR – kancelária vedúcej služobného úradu a vecne príslušné organizačné 
útvary a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva. 
 

 
2. Následné finančné kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami  

v organizáciách zriadených MK SR (dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, 
účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami; vykonávanie 
predbežných finančných kontrol; dodržiavanie postupov pri vykonávaní 
priebežných finančných kontrol; dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní; 
splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnými 
kontrolami a odstránenie príčin ich vzniku). 
Subjekty: 
 
a) Slovenská filharmónia, Medená 3 , 816 01 Bratislava (2009-2010),  
b) Hudobné centrum, Michalská 10, 815 36 Bratislava (2009-2010), 
c) Národné osvetové centrum, Nám SNP č, 12, 812 34 Bratislava. 
 

 
3. Následné finančné kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami, ktoré 

MK SR poskytlo právnickým a fyzickým osobám v predchádzajúcich rokoch 
formou dotácií alebo finančných príspevkov (dodržiavanie hospodárnosti, 
efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami). 
Subjekty: 
 
a) Tlačová agentúra SR, Pribinova 25, 811 09 Bratislava (MK-84/09/M v sume             
      1 885 813 €), 
b)  Meštiacky dom na Stöckelovej 7, Bardejov, majiteľ  p. Haluško,  
c)  Meštiacky dom na ul. Starý jarok 47, Spišské Podhradie. 
 

 
4. Následné finančné kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami 

určenými na financovanie činnosti cirkví a náboženských spoločenstiev 
v rokoch 2009 a 2010 (dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri 
hospodárení s verejnými prostriedkami). 
Subjekt: 
 
Evanjelická cirkev metodistická, Panenská 10, 811 03 Bratislava. 
 
 



5.  Kontrola efektívnosti štátnej správy , stavu využívania disponibilných 
prostriedkov štátneho rozpočtu vyčlenených na plnenie týchto úloh, 
materiálnych zdrojov a ľudských zdrojov vrátane spôsobu riadenia štátnej 
správy a plnenia predmetu činnosti v organizáciách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti ministerstva.  
Subjekt: 
 

      Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1, 812 14 Bratislava.  
 
 
6. Dohľad nad stavom kultúrnych pamiatok a dodržiavania podmienok 

ochrany kultúrnych pamiatok a pamiatkových území a dozoru dodržiavania 
zákona a rozhodnutí na ochranu pamiatkového fondu (výkon pamiatkovej 
inšpekcie). 
Subjekty: 
 
a) Vyšný Medzev, hámor Pivring, č. ÚZPF: 4382/0, 
b) Vyšný Medzev, hámor Humel, č. ÚZPF: 4381/0, 
c) Košice, Baštova ul. č 6, 
d) Košice, Hviezdoslavova ul. č. 6, 
e) Košice, Jakabov palác, 
f) Košice, evanjelický cintorín. 
 
 

7. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich 
vzniku, ktoré boli zistené orgánmi vnútornej a vonkajšej kontroly v období 
rokov 2009 a 2010 v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
ministerstva. 

 
 

8. Kontroly podľa príkazov alebo operatívnych pokynov ministra kultúry SR 
a vedúcej služobného úradu (t.j. vnútorné kontroly, vonkajšie kontroly). 

 
 
9. Kontroly na základe vyžiadania oprávnených orgánov. 
 
 
 
 


