                                                                                                                                                   
    
       
Z a m e r a n i e 
kontrolnej činnosti odboru rezortnej kontroly MK SR
na 2. polrok 2007

Kontrola vecného a časového splnenia úloh vyplývajúcich pre ministerstvo kultúry z uznesení vlády SR splatných v 2. a  3. štvrťroku 2007 (úloha č. B.2 z uznesenia vlády č. 129/2000).
Subjekty:
MK SR – kancelária vedúceho služobného úradu a vecne príslušné organizačné útvary.

Kontrola dodržiavania smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR ministerstvom kultúry v  2. a 3. štvrťroku 2007 (úloha č. B.1 z uznesenia vlády č. 0020/2004).
Subjekty:
MK SR – kancelária vedúceho služobného úradu a vecne príslušné organizačné útvary.

Následné finančné kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami  v organizáciách zriadených ministerstvom kultúry (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, verejné obstarávanie).
Subjekty:
	Divadlo Nová scéna, Živnostenská č. 1, Bratislava (hospodárenie v rokoch 2004 až 2006),
	Maďarský umelecký súbor – Ifjú Szivek (Mladé srdcia), Mostová č. 8, 811 02 Bratislava (hospodárenie v rokoch 2005 a 2006),
	Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice (rekonštrukcia Rentmajstrovského krídla Bojnického zámku).

Následné finančné kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami, ktoré MK SR poskytlo právnickým a fyzickým osobám v roku 2006 formou dotácií alebo finančných príspevkov (použitie na stanovený účel, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami).
Subjekty:
	Spoločenstvo maďarskej mládeže, Nám. 1. mája č. 10-12, 815 57 Bratislava (dotácia v roku 2006 zmluva č. MK-1873/2006/1.1.1 v sume 250 tis. Sk a zmluva č. MK-1649/2006/6.5.2 v sume 200 tis. Sk), 
Spoločnosť Farkasa Kempelena, Klariská č. 7, 811 03 Bratislava  (dotácia v roku 2006 zmluva č. 1676/2006/6.1.1.1 v sume 100 tis. Sk),
	Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít, Jiráskova č. 8, 851 01 Bratislava (dotácia v roku 2006  zmluva č. MK-631/2006/6.1.1.2. v sume 500 tis. Sk). 

Následné finančné kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na financovanie činnosti cirkví a náboženských spoločenstiev v rokoch 2004 až 2006 (dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami).
Subjekty:
	Evanjelická diakona ECAV, Palisády č. 46, 810 00 Bratislava, 
	Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice, Hlavná 28, 041 83 Košice.

Kontrola dodržiavania zákonov a plnenia úloh pri správe a ochrane zbierkových predmetov a zabezpečovaní ochrany objektov, v ktorých sú takéto predmety uložené, kontrola funkčnosti vnútorného kontrolného systému. 
      Subjekty:
	Slovenská národná knižnica v Martine – Slovanské múzeum A.S. Puškina, Brodzany,
Slovenská národná galéria v Bratislave, Riečna ul. č. 1.

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku, ktoré boli zistené orgánmi vnútornej a vonkajšej kontroly v období rokov 2005 až 1. polroka 2007 v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva. 
      Subjekt:
	Slovenské národné múzeum, Vajanského nábr. č. 2, 810 06 Bratislava 16.


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.
  





























