Z a m e r a n i e 
kontrolnej činnosti odboru rezortnej kontroly MK SR
na 1. polrok 2009

Kontrola vecného a časového splnenia úloh vyplývajúcich pre MK SR z uznesení vlády SR splatných vo 4. štvrťroku 2008 a v 1. štvrťroku 2009 (úloha č. B.2 z uznesenia vlády č. 129/2000)
Subjekt:
MK SR – kancelária vedúcej služobného úradu a vecne príslušné organizačné útvary.

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; splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnými kontrolami a odstránenie príčin ich vzniku)
Subjekty:
	Bibiana, medzinárodný dom umenia detí v Bratislave, Panská 41, 815 39 Bratislava.


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:
	    Slovenská televízia Bratislava, (dotácia MK-63/08/M),
	 Európske Rómske kováčske sympózium Dunajská Lužná, OZ CHARTIKANO  

      Dunajská Lužná 247/8 ( dotácia MK-2447/2008/6.1.5),
c)    Slovenský rozhlas v Bratislave (dotácia MK-2/08/M),
	Magic seven Slovakia, spol. s.r.o. projekt „Lietajúci Cyprian“ dotácia MK-740/ 2008/3.3,

Aponiana OZ, Oponice, dotácia MK-5976/2006/1.1.3,
	RKC farnosť Koš, dotácia MK-6321/2006/1.1.3.

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:
	Cirkev bratská v SR, Partizánska 6, 811 03 Bratislava,
	Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. č.7, 950 50 Nitra. 


5.  Kontrola dodržiavania zákonov a plnenia úloh pri správe a ochrane zbierkových predmetov a zabezpečovaní ochrany objektov, v ktorých sú takéto predmety uložené (vonkajšia kontrola) 
Subjekty:
	Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavovo nám. č. 7, Dolný Kubín,
	Galéria Slovenskej sporiteľne, Zelená č. 2, Bratislava.




Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku, ktoré boli zistené orgánmi vnútornej a vonkajšej kontroly v období rokov 2007 a 2008 v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva
(vnútorná kontrola)
Subjekty:
	Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, Bratislava.


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

Kontroly na základe vyžiadania oprávnených orgánov.
  
































