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Správa o činnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
za I. polrok 2008


	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky a jeho zámermi pokračovalo          v I. polroku 2008 v plnení úloh vyplývajúcich z Plánu práce vlády Slovenskej republiky a Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008, ako aj operatívnych úloh súvisiacich s pôsobnosťou a výkonom štátnej správy.


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


     Návrh  zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách
           a galériách a o ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty 

Základné dôvody a ciele spravovania návrhu zákona spočívali v potrebe vytvorenia nového právneho rámca na modernizáciu siete múzeí a galérií na Slovensku a ich činností v súlade s ich upevňujúcim sa postavením ako jedného zo základných prvkov rozvíjajúcej sa vedomostnej spoločnosti. Návrh zákona harmonizuje vnútroštátne právne predpisy s právom Európskeho spoločenstva a Európskej únie.

V rámci odbornej diskusie k návrhu zákona boli získané, zosumarizované a vyhodnotené podnety zo strany ústredných orgánov štátnej správy (zriaďovateľov múzeí), samosprávnych krajov, miest, obcí (prostredníctvom Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska), profesijných zväzov (Zväz múzeí na Slovensku a Rada galérií Slovenska), múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva. 

Materiál bol prerokovaný na 64. schôdzi vlády,  schválený uznesením č. 876/2007 zo dňa  17. 10.  2007. Ako parlamentná tlač č. 465 bol schválený na 19. schôdzi  národnej rady uznesením  č. 757 dňa 15. 2. 2008 a uverejnený  v Zbierke zákonov čiastka 36/2008, č.94/2008.

Návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon)

Návrh zákona vypracovalo ministerstvo na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007.

Platný zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov v mnohých smeroch neodrážal odborné a  spoločenské aspekty vývoja.	Návrh zákona nahrádza doterajšiu registráciu periodickej tlače evidovaním a ustanovuje povinnosť ochrany zdroja a obsahu informácie. V súlade s medzinárodnými dohovormi a odporúčaniami, rešpektujúc slobodu prejavu a súčasne aj právo na ochranu osobnosti, návrh zákona zavádza okrem inštitútu práva na opravu aj inštitút práva na odpoveď a práva na dodatočné oznámenie. V súlade s Odporúčaním č.  R/94/13 Výboru ministrov členským štátom Rady Európy k opatreniam na podporu transparentnosti komunikačných médií, návrh zákona ustanovuje povinnosť oznamovať a zverejňovať štruktúru vlastníckych vzťahov periodickej tlače, ktorá  v nadväznosti na existujúcu úpravu v oblasti vysielania umožní sprehľadniť vlastnícke vzťahy v oblasti médií.

Materiál bol prerokovaný na 75 schôdzi vlády, schválený uznesením č. 2/2008 z 9. 1. 2008. Ako parlamentná tlač  č. 526  bol schválený na  20.  schôdzi národnej rady uznesením  č. 798 /2008 zo dňa 9. 4. 2008 a uverejnený  v Zbierke zákonov  čiastka 69/2008, č. 167/2008.

Návrh zákona o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých 
zákonov

Návrh zákona o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2008.

Platný zákon č. 81/1992 Zb. o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave je prekonaný a adekvátne nezohľadňuje vznik a pôsobnosť Tlačovej agentúry Slovenskej republiky - Slovakia po rozdelení Československa. Návrh nového zákona o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky predpokladá niekoľko zásadných zmien. Jeho hlavným cieľom je vytvoriť podmienky na plnenie služby verejnosti v oblasti domáceho a zahraničného spravodajstva a zefektívnenie hospodárenia, kontroly a riadenia tlačovej agentúry s cieľom zvýšiť jej nezávislosť, kvalitu a konkurencieschopnosť v prostredí komerčných tlačových agentúr a médií. 

Materiál bol prerokovaný na 98. schôdzi vlády  a schválený uznesením č. 353 z 28. mája   2008. Vládny návrh zákona bol predložený národnej rade na ďalšie ústavné prerokovanie.

Návrh na poskytnutie rozpočtových prostriedkov Ministerstva kultúry Slovenskej  republiky s účelovým určením pre Slovenskú televíziu na programové zabezpečenie športového vysielania a uskutočňovanie prenosov a záznamov zo spoločensky významných udalostí športového zamerania v programovej službe Slovenskej televízie v roku 2008

Predmetný návrh vypracovalo ministerstvo ako iniciatívny materiál na  základe žiadosti Slovenskej televízie. Športové programy sú jednou zo základných a neoddeliteľných súčastí programovej služby verejnoprávneho televízneho vysielania. Slovenská televízia predložila zámer rozšíriť programovú ponuku o významné športové podujatia, publicistiku či športové magazíny a v nadväznosti na to projekt samostatnej monotypovej programovej služby zameranej na šport. Ministerstvo navrhlo poskytnúť rozpočtové prostriedky s účelovým určením pre Slovenskú televíziu na zabezpečenie vysielania programov zameraných na šport, prenosov športových podujatí a magazínov či publicistických programov so špecifickým záberom na športové dianie na Slovensku a na podporu športových aktivít mladej generácie v roku 2008 vo výške 90 783 000 Sk. 

Materiál bol prerokovaný na 98. schôdzi vlády SR a schválený uznesením
č. 345 dňa  28. 5. 2008.

Návrh  zákona o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon  sa predložil  v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008  za účelom zabezpečenia a vytvorenia podmienok na oživenie domácej audiovizuálnej kultúry a tiež na podporu pôvodnej tvorby a európskej koprodukcie v oblasti televízie a filmu. Právna úprava svojou koncepciou stabilizuje sektor tvorcov a výrobcov obsahu v audiovizuálnom prostredí Slovenskej republiky a vytvára základné predpoklady na vyváženosť audiovizuálneho prostredia a  jeho ďalší rozvoj v súlade s tendenciami a právnymi úpravami členských štátov Európskej únie. 
Funkčný a ucelený podporný a ochranný systém pre oblasť audiovízie, ktorý nebude založený na výlučnej závislosti od štátneho rozpočtu, by mal byť zastrešený vytvorením verejnoprávnej inštitúcie, zriadenej na základe zákona – Audiovizuálneho fondu. Návrh zákona bol spracovaný v spolupráci so zástupcami nezávislých producentov v audiovízii a zástupcami Slovenského filmového ústavu.

		Návrh zákona bol prerokovaný na 104.  schôdzi  vlády dňa 9. 7. 2008 a schválený uznesením č. 474/2008.

Informácia o výsledkoch súťaže v predbežnom výbere na základe správy výberovej komisie k podujatiu Európske hlavné mesto kultúry – Slovensko 2013

Ministerstvo vypracovalo materiál na základe uznesenia vlády SR č. 63 z 24. januára 2007, ktoré uložilo  ministerstvu povinnosť zabezpečiť prípravu účasti Slovenskej republiky na podujatí Európske hlavné mesto kultúry - Slovensko 2013. V súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1622/2006/ES z 24. októbra 2006 bude vybrané  mesto v Slovenskej republike spolu s jedným francúzskym mestom a v roku 2013 bude nosiť titul „Európske hlavné mesto kultúry”. Ministerstvo ako gestor projektu za Slovensko realizuje povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady v spolupráci s ostatnými rezortmi prostredníctvom Komisie ministra kultúry pre podujatie Európske hlavné mesto kultúry – Slovensko 2013. 

Vláda na  svojom 101. rokovaní   dňa  18. 6. 2008 materiál vzala vedomie.  
 
Návrh stanovísk Slovenskej republiky na rokovanie Rady EÚ pre kultúru predložených Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti

Ministerstvo vypracovalo materiál na základe uznesenia vlády SR č. 884/2007  k  revidovanému mechanizmu tvorby stanovísk k návrhom aktov schvaľovaných Radou Európskej únie v podmienkach SR. Predmetné uznesenie poveruje  ministrov  predkladať návrhy stanovísk SR k legislatívnym návrhom Európskej komisie Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti a schválené stanoviská uplatňovať na zasadnutiach Rady Európskej únie. 

Návrh stanoviska Slovenskej republiky k rokovaniu Rady EÚ pre kultúru prezentoval minister kultúry Slovenskej republiky na rokovaní Výboru pre európske záležitosti dňa 13. 5. 2008  a  následne na rokovaní Rady EÚ dňa 21.5. 2008 v Bruseli.  


II. 	Ďalšie významné úlohy a aktivity ministerstva v hodnotenom období


Ministerstvo programovo rozvíjalo v rámci záležitostí Európskej únie spoluprácu a participovalo na práci výborov a pracovných skupín Rady EÚ, na formálnych aj neformálnych zasadnutiach Rady EÚ 
     
V roku 2007 sa Slovenská republika stala členom komunitárneho programu Európsky rok medzikultúrneho dialógu 2008. V tejto súvislosti ministerstvo zorganizovalo dňa  31. 3. 2008  medzinárodnú konferenciu pod názvom „Rozmanitosť spája – Medzikultúrny dialóg 2008“. Cieľom konferencie bolo zviditeľniť myšlienky a ciele Roka medzikultúrneho dialógu na Slovensku a otvoriť  témy implementácie dialógu medzi kultúrami do príslušných národných politík, predovšetkým v oblasti kultúry a ochrany kultúrnej diverzity, vzdelávania, dobrovoľnej práce s cieľovou skupinou mládež, občianskej spoločnosti a demokratickej správy vecí verejných. 

V multilaterálnej oblasti sa v prvom polroku 2008 uskutočnili tri národné prezentácie publikácie Vyšehradskej Antológie - v Českej republike, Poľsku a v Maďarsku. Spoločné stretnutia editorov na prezentáciách prinieslo rad ďalších nových nápadov a diskusií, ako ďalej rozširovať tento úspešný projekt aj do ostatných krajín. 

V dňoch 19. – 20. júna 2008 sa zástupcovia  ministerstva zúčastnili 18. stretnutia ministrov kultúr krajín Vyšehradskej skupiny v Olomouci. Účastníci  stretnutia zhodnotili spoluprácu V4 a zdôraznili jej význam pre posilňovanie dôležitosti kultúry a kultúrnej rozmanitosti v globalizovanom svete prostredníctvom medzikultúrneho dialógu. 

V rámci  bilaterálnej spolupráce ministerstvo zabezpečilo 3. zasadnutie zmiešanej slovensko - rakúskej komisie. Na zasadnutí v dňoch 2. a 3. júna 2008  bol prijatý a podpísaný protokol, t.j. program spolupráce medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou na roky 2008 – 2012 v oblasti vedy, vysokého školstva, vzdelávania dospelých, mládeže a športu, kultúry, umenia, spolupráce v  Pracovnom združení podunajských krajín a v oblasti podpory kultúry a vzdelávania národnostných menšín. 

V termíne 4. - 8. júna 2008 sa uskutočnila zahraničná pracovná cesta ministra  s delegáciou do Izraela. Cieľom cesty bolo prerokovanie stavu a možností bilaterálnej spolupráce s  ministrom kultúry Galebom Majadlen. Minister navštívil aj  Múzeum Yad VaShem a stretol sa so slovenskými židmi,  ktorí prežili holokaust.


V rámci  prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí ministerstvo v spolupráci s Divadelným ústavom zabezpečilo účasť Divadla A. Bagara v Nitre, Divadla Astorka Korzo ´90, Slovenského komorného divadla v Martine, Štúdia L+S a Radošinského naivného divadla na 13. ročníku festivalu Slovenské divadlo v Česku na základe Programu spolupráce medzi ministerstvami kultúry Českej a Slovenskej republiky.
S finančnou podporou ministerstva sa od 14. do 25. januára 2008 konala v Európskom parlamente v Štrasburgu výstava s názvom Continuum z tvorby Hložníka, Zelinu a Hložníkovej.
V dňoch  25. – 27. apríla 2008 sa uskutočnila pracovná návšteva ministra v Egyptskej arabskej republike spojená so slávnostným otvorením 3. ročníka festivalu Dni slovenského filmu, výstavy slovenských grafikov New Encounters – Modern Art from Slovakia a účasti na spoločnom koncerte slovenského klavírneho virtuóza Mariána Lapšanského s egyptským symfonickým orchestrom v Cairo Opera House v Káhire. 

V dňoch 12. - 31. mája 2008 sa pod záštitou ministerstva a Ministerstva kultúry Ukrajiny uskutočnilo v Kyjeve podujatie Dni slovenskej kultúry  na Ukrajine, ktoré zahŕňalo vernisáž výstavy slovenskej grafiky  zo zbierok Slovenskej národnej galérie pod názvom Medzi tradíciou a modernou,  vernisáž výstavy Magická osmička v dejinách Slovenska a vystúpenie Bratislavského chlapčenského zboru v budove Štátnej filharmónie v Kyjeve. 
V parížskom Dome Európy sa dňa 14. mája 2008 sa uskutočnila vernisáž výstavy Magická osmička v dejinách Slovenska, ktorú s finančnou podporou ministerstva pripravilo Slovenské národné múzeum. Výstavu otvorila Catherine Lalumierová, prezidentka Domu Európy.

Ministerstvo organizačne zabezpečilo prijatie indického umeleckého súboru vedeného sólistkou Dr. Deepti Omchery Bhalla, ako aj vystúpenia uvedeného súboru v Bratislave a v Banskej Bystrici.
Pri príležitosti 100. výročia vzniku ruskej kinematografie sa v dňoch 3. - 6. júna 2008 sa v Bratislave v kine Mladosť uskutočnili Dni ruského filmu v rámci ktorých boli prezentované diela súčasnej ruskej kinematografie. 
V rámci spolupráce ministerstiev kultúry Ruskej federácie a Slovenskej republiky sa dňa 14. júna 2008 uskutočnila vernisáž výstavy ruského výtvarného umenia v Múzeu moderného umenia Danubiana. Boli vystavené diela najvýznamnejších ruských umelcov za obdobie od začiatku 80-tych rokov až po súčasnosť. 

Pri príležitosti 60. výročia založenia štátu Izrael štátu sa uskutočnilo viacero kultúrnych podujatí, na ktorých sa podieľali aj naše kultúrne inštitúcie. Slovenské národné divadlo v rámci festivalu Bratislava v pohybe uviedlo v historickej budove SND 7. júna 2008 predstavenie súboru tanca Kibbutz Contemporary Dance Company. Z ďalších podujatí treba spomenúť slávnostný večer 7. mája 2008 v koncertnej sále Slovenského rozhlasu  na ktorom odzneli diela skladateľov 20. storočia v podaní izraelských a slovenských sólistov, sprevádzaných  symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. 

Ministerstvo v spolupráci s Talianskym inštitútom v Bratislave usporiadalo v priestoroch Dvorany ministerstva v mesiaci jún vernisáž výstavy Toskánske záhrady. Výstava pozostávala z 50 fotografií Massima Listriho, ktoré zachytávajú najdôležitejšie historické záhrady v desiatich  provinciách tohto regiónu.

Z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 441/2006 k návrhu projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky s cieľom záchrany kinematografických a audiovizuálnych diel a ich postupného sprístupňovania verejnosti  vyplýva pre ministerstvo  koordinačná funkcia pri plnení úloh  projektu vo vzťahu k iným povinným subjektom. 
V januári 2008 predložil Slovenský rozhlas v zmysle  projektu  aktualizáciu inventarizácie zbierky zvukových záznamov, Slovenská televízia v júni 2008 zaslala aktualizáciu plnenia projektu s konštatovaním, že sa završuje prvá etapa prác vo vzťahu k evidencii, uchovávaniu a katalogizácii programov a audiovizuálnych diel.  Slovenský  filmový ústav uskutočňuje činnosti súvisiace so starostlivosťou a audiovizuálne dedičstvo prostredníctvom informačného systému SK CINEMA. Obsahovým zameraním, štruktúrou a softvérovými nástrojmi môže SK CINEMA v budúcnosti tvoriť základ integrovanej audiovizuálnej databázy Slovenskej republiky (prepojenie s archívnymi informačnými systémami STV a SRo). V súlade s audiovizuálnym zákonom má SK CINEMA dve základné línie – katalogizácia archívnych fondov a zbierok SFÚ a prezentácia audiovizuálnych diel, archívnych zbierok a komplexných informácií o slovenskej audiovízii, ako  aj funkciu metodickú – vytváranie jednotnej metodiky katalogizácie audiovizuálií a štandardizovaného popisu audiovizuálnych diel a súvisiacich archívnych materiálov. 
Ministerstvo  pokračovalo v prípravách   Návrhu programu komplexnej ochrany historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov. Bol spracovaný materiál,  ktorý zabezpečí komplexné riešenie v oblastiach pasportizácie, konzervovania a reštaurovania, digitalizácie a mikrofilmovania, budovania a rekonštrukcie depozitov, sprístupňovania databáz, spravovania špeciálneho dotačného finančného fondu na nákup najvzácnejších dokumentov, odborno-metodickú, informačnú, poradenskú a edičnú činnosť; zadefinuje gestora a koordinátora programu a aj spôsob jeho financovania.

  V rámci implementácie opatrení na realizáciu Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2011 bol  spracovaný  Návrh postupu vytvárania, modernizácie a dopĺňania stálych expozícií múzeí a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Materiál obsahuje prehľady týkajúce sa modernizácie, doplnenia a vytvorenia nových expozícií (vrátane odhadovaných nákladov na realizáciu úprav expozícií), ktorých realizácia v období rokov 2008 – 2011  je prioritná.

Vo  vzťahu k  UNESCO sa ministerstvo   podieľalo na koordinácii prác medzinárodného prípravného výboru pri spracovaní dokumentácie  na zápis spoločnej cezhraničnej nominácie Pevnostného systému v Komárne /Komárome/ do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V spolupráci s Prezídiom Policajného zboru, Úradom justičnej a kriminálnej polície a Interpolom zabezpečovalo a koordinovalo agendu Haagského dohovoru a  2. protokolu a  riešilo úlohy týkajúce  sa medzinárodnej spolupráce v oblasti ochrany predmetov kultúrnej hodnoty proti kriminálnym činom a nelegálnemu obchodu.  K danej problematike sa  zástupca ministerstva   v júni 2008   zúčastnil Tretieho zasadnutia Výboru pre ochranu kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu. v Paríži. Ministerstvo  naďalej zabezpečuje a  koordinuje agendu UNIDROIT pri UNESCO v oblasti nelegálneho vývozu kultúrneho tovaru a návratných konaní.  

V júni 2008 sa zástupca  ministerstva zúčastnil v Paríži na 2. zasadnutí Valného zhromaždenia zmluvných strán Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva. Na podujatí sa schvaľovali operačné smernice na implementáciu dohovoru, emblém dohovoru a zároveň sa volili 12 členovia do Medzivládneho výboru pre zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva. Valné zhromaždenie zmluvných strán dohovoru taktiež  prijalo rad rozhodnutí, ktoré upravia proces predkladania národných nominácií štátov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva a Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva vyžadujúceho urgentnú ochranu. 

Rok 2008 vyhlásilo ministerstvo za   Storočnicu Eugena Suchoňa, pri príležitosti 
100. výročia tejto zakladateľskej osobnosti slovenskej hudobnej kultúry. Jubileum je zaradené do Zoznamu výročí UNESCO na roky 2008 - 2009.  V rámci uvedeného projektu ministerstvo kultúry podporilo viacero domácich i zahraničných aktivít – koncertné a hudobno-scénické podujatia, vydavateľské projekty, odborné semináre, výstavy či ďalšie kultúrne a spoločenské podujatia. 
      
Slovenská filharmónia vďaka finančnej podpore ministerstva  začala od marca 2008 prezentáciu svojich koncertov prostredníctvom internetového vysielania zvukovo-obrazových záznamov koncertov. Cieľom projektu je sprístupňovanie najkvalitnejšieho interpretačného umenia záujemcom o klasickú hudbu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Prezentácia cez internet je prostriedkom na umeleckú konfrontáciu,   stimulom pre umelecký rast a smerom do budúcnosti tiež veľkým potenciálom pri výchove mladého poslucháča.
   
Po záštitou ministra kultúry SR a ministra zahraničných vecí SR  sa 25. marca 2008 v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie uskutočnil po prvýkrát na Slovensku koncert Orchestra mladých Európskej únie (EUYO). Umeleckým  riaditeľom a dirigentom orchestra tvoreného z mladých  profesionálnych hudobníkov  z členských krajín  Európskej únie je  Vladimír Ashkenazy. Orchester  bol  založený rozhodnutím Európskeho parlamentu a  Slovenská republika sa stala členom EUYO v roku 2004.


