Z a m e r a n i e 
kontrolnej činnosti odboru rezortnej kontroly MK SR
na 2. polrok 2008

Kontrola vecného a časového splnenia úloh vyplývajúcich pre MK SR z uznesení vlády SR splatných v 2. štvrťroku 2008 a v 3. štvrťroku 2008 (úloha č. B.2 z uznesenia vlády č. 129/2000)
Subjekt:
MK SR – kancelária vedúceho služobného úradu a vecne príslušné organizačné útvary.

Následné finančné kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami  v organizáciách zriadených MK SR (dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami; vykonávanie predbežných finančných kontrol; dodržiavanie postupov pri vykonávaní priebežných finančných kontrol; splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnými kontrolami a odstránenie príčin ich vzniku)
Subjekty:
	Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo.

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 a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami)
Subjekty:
	Spolok výtvarníkov Slovenska, o.z., Palisády 31, 811 06 Bratislava (dotácia v roku  2007, MK-3579/2007/4.3.2 v sume 80 tis. Sk),
	OV Csemadok Rožňava (dotácia na folklórny festival „49. Gombasecké slávnosti“ zmluva č. MK-1299/2007/6.1),
	Jókaiho dni v Komárne, n.f., Komárno (dotácia „44. Jókaiho dní“ zmluva č. MK-759/2007/6.1),
	Vladimír Šimo, J. Francisciho 19, 05401 Levoča, (dotácia v roku 2007 č. MK-5923/2007/1.1),
	RKC, farnosť Hraň (dotácia č. MK-5181/2007/1.1),
	Vanda Raýmanová, projekt „Kto je tam“ (dotácia MK-6663/2007/3.4),
Mgr. Katarína Kerekesová – Od plotny, projekt „Kamene“ (dotácia MK-73/2007/3.2).

Následné finančné kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na financovanie činnosti cirkví a náboženských spoločenstiev v rokoch 2006 a 2007 (dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami)
Subjekty:
	Eparchiálna rada Pravoslávnej cirkvi, Budovateľská 1, 080 01 Prešov,
	Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Jókaiho 34, 945 01 Komárno. 

Kontrola dodržiavania zákonov a plnenia úloh pri správe a ochrane zbierkových predmetov a zabezpečovaní ochrany objektov, v ktorých sú takéto predmety uložené 
Subjekty:
	Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar v Betliari, Kaštieľska 6, 049 21 Betliar,
	Podunajské múzeum v Komárne, Palatínova 13, 945 05 Komárno.


Kontroly podľa príkazov alebo operatívnych pokynov ministra kultúry SR a vedúceho služobného úradu (t.j. vnútorné kontroly, vonkajšie kontroly, priebežné finančné kontroly a následné finančné kontroly).

Kontroly na základe vyžiadania oprávnených orgánov.
  












































