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


Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky a jeho zámermi pokračovalo          v II. 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:


Dohovor o ochrane kultúrneho dedičstva pod vodou
     
Materiál bol vypracovaný iniciatívne, na základe odporúčajúcich stanovísk odborných a vedeckých inštitúcií, predovšetkým na základe vyjadrenia Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v  Nitre.  Dohovor o ochrane kultúrneho dedičstva pod vodou sa síce Slovenska ako vnútrozemského štátu meritórne nedotýka, je však prestížnou záležitosťou ratifikovať tento dokument a zároveň podporiť ochranu archeologického dedičstva tých krajín, ktoré tento krok už urobili alebo sa na ratifikáciu pripravujú. 
Slovensko si ratifikáciou otvorí možnosti podieľať sa v rámci medzinárodných kolektívov a misií na výskumných aktivitách, ktoré prebiehajú v pobrežných vodách Jadranu, Čierneho mora a inde, nielen v krajinách Európy, ale  aj  v Ázii alebo v Afrike. Niektoré výsledky slovenských archeológov dosiahnuté doma a vo svete  (v poslednom období napr. v Kuvajte), vytvárajú možnosti ďalšej prezentácie nášho archeologického bádania a vedy v zahraničí.
Dohovor nemá charakter medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.  
 
Materiál bol prerokovaný na 106.  schôdzi vlády a schválený uznesením č. 508 zo dňa 20. augusta 2008 a uznesením  národnej rady  č. 1202  z 5. decembra 2008

Návrh Stratégie nákupu slovacík múzejnej a galerijnej hodnoty
   
Materiál  vypracovalo ministerstvo na základe   Plánu práce vlády na rok 2008.       Cieľom materiálu je stanovenie úloh a postupov pri pasportizácii slovacík v zahraničných fondových inštitúciách, ako aj zmapovanie možností získavania údajov o slovacikách a spracované údaje sprístupniť verejnosti, napr. v podobe virtuálnej galérie. Zároveň materiál stanovuje postupy a podmienky nákupu slovacík v zahraničí systémom vytvorenia režimu osobitnej záchrannej rezervy na nákup slovacík v zahraničí. 

Materiál bol prerokovaný na 114.  schôdzi vlády a schválený uznesením č. 694 zo dňa  1.októbra 2008 .

Návrh koncepcie zmlúv medzi štátom  a verejnoprávnymi vysielateľmi o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania

Návrh koncepcie zmlúv medzi štátom a verejnoprávnymi vysielateľmi o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania bol predložený na rokovanie vlády na základe uznesenia vlády  č. 450 z 23. mája 2007 k návrhu Optimalizácie infraštruktúry verejnoprávnych vysielateľov v podmienkach digitalizácie.
Zmluvy budú vychádzať zo  základných princípov verejnoprávneho vysielania v Európe a  z  právneho poriadku Slovenskej republiky. Ich cieľom  bude predovšetkým vytvorenie strednodobej stratégie tvorby, výroby a vysielania programovej služby verejnoprávnymi vysielateľmi, ktorá sa bude opierať o transparentné ekonomické a rozpočtové podmienky využívania úhrad za služby verejnosti a príspevku štátu. 
     
Materiál bol  prerokovaný na  117.  schôdzi vlády a schválený uznesením č. 741 zo dňa 15.októbra 2008 .

Návrh na a dofinancovanie ústredí cirkví a náboženských spoločností 
       
Problematiku financovania cirkví upravuje zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov. Na základe uvedeného zákona štát poskytuje cirkvám a náboženským spoločnostiam prostriedky na platy duchovných, odvody do fondov a čiastočne na prevádzku ústredí cirkví a náboženských spoločností. V dôsledku zníženia príspevku na prevádzku cirkevných ústredí v roku 2008 na  75 % úrovne roka 2007, navrhlo ministerstvo dorovnať výšku predmetného príspevku z rezervy vlády o  29, 559 mil. Sk.  

Materiál bol  prerokovaný  na 124. schôdzi vlády , schválený uznesením č. 849 zo dňa 26. novembra 2008.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2007 Z. z.
   
Návrh vypracovalo   ministerstvo na základe § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení   zákona č. 467/2005 Z. z.. Ustanovenie zákona určuje, že základný plat duchovných sa v príslušnom roku zvýši o rovnaké percento a v rovnakom termíne, ako sa zvýši základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu (zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
  Podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov uzatvorili zmluvné strany 1. októbra 2008 v rámci kolektívneho vyjednávania Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2009. 
  Podľa tejto kolektívnej zmluvy sa od 1. januára 2009 zvyšuje základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,  ktorá  tvorí prílohu č.1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.630/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 7 %.

Materiál bol  prerokovaný  na 130. schôdzi vlády , schválený uznesením č. 936 zo dňa 17. decembra  2008.

Návrh na zvýšenie obstarávacej ceny stavby  Rekonštrukcia budovy Reduty
     
Ministerstvo  predložilo na rokovanie vlády na základe uznesenia č. 867/2007 návrh na zvýšenie obstarávacej ceny stavby  Rekonštrukcia budovy Reduty v Bratislave, sídelnej budovy Slovenskej filharmónie  (zo sumy 712 mil. Sk vrátane DPH  na sumu 1 139,5 mil. Sk vrátane DPH). 
Návrh na Rekonštrukciu budovy Reduty bol schválený uznesením vlády č. 703 z 26. júna 2002 ako rezortná priorita  kapitoly ministerstva kultúry na roky 2003 až 2008. Uznesením vlády č. 798 zo 17. júla 2002 bol schválený návrh Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2003 až 2005, do ktorého bola uvedená verejná práca zaradená s predpokladaným termínom začatia v roku 2003. Nárast obstarávacej ceny stavby bol spôsobený najmä časovým posunom  realizácie výstavby, ako aj cenovým nárastom materiálov. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie bude v roku 2011. 

Materiál bol  prerokovaný  na 130. schôdzi vlády  , schválený uznesením č. 949 zo dňa 17. decembra  2008.

Návrh zákona o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty 

Cieľom právneho predpisu, ktorý ministerstvo vypracovalo  na základe Plánu legislatívnych úloh vlády  na rok 2008,  je skvalitniť právny rámec na  pôsobenie múzeí a galérií v Slovenskej republike, ako aj zvýšiť profesionalizáciu  výkonov múzeí a galérií pri realizácii základných odborných činností. a zosúladiť súčasný právny stav  s realizovanou reformou verejnej správy. Ide  najmä o spresnenie  kompetencií zriaďovateľov a zakladateľov múzeí a galérií pri záchrane, ochrane a prezentácii súčastí kultúrneho dedičstva.
Ďalším cieľom nového právneho predpisu bolo zohľadniť aktuálne skúsenosti z oblasti múzejnej a galerijnej praxe pri uplatňovaní v súčasnosti platného zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov, ako aj úlohy, ktoré stanovuje Stratégia rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2011.
 
Materiál bol prerokovaný a schválený na 131. schôdzi vlády  uznesením č. 5 zo dňa 14. januára  2009, ako tlač  890 bol predložený na  rokovanie 32. schôdze národnej rady.

Návrh zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
Návrh zákona vypracovalo ministerstvo  na základe Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2008. Materiál  prešiel rozsiahlou odbornou diskusiou za účasti Slovenského národného múzea a Slovenskej národnej galérie a profesijných organizácií – Zväzu múzeí na Slovensku a Rady galérií Slovenska. 
Cieľom návrhu zákona je vytvorenie nového právneho a legislatívneho rámca na  vývoz a dovoz predmetov kultúrnej hodnoty a podmienok na poskytovanie štátnych  garancií na dočasný dovoz zbierok  vysokej umeleckej hodnoty vo forme výstav ako dôležitých ochranných prvkov prispievajúcich k zlepšeniu podmienok na ochranu hnuteľného kultúrneho dedičstva a mobility zbierok. 
   
Materiál bol  prerokovaný na 131.  schôdzi vlády,   schválený   uznesením č. 6  dňa  14. januára. 2009,  ako tlač č.  889 bol predložený na  rokovanie 32. schôdze národnej rady.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z. 

     Návrh zákona vypracovalo ministerstvo  na základe Plánu legislatívnych úloh vlády  rok 2008. Právna norma predpokladá zlepšenie legislatívneho prostredia na výkon štátnej kultúrnej politiky v oblasti ochrany pamiatkového fondu v súlade s procesom harmonizácie právnych predpisov s právom Európskeho spoločenstva a Európskej únie. Zachovanie, ochrana a vhodné využívanie kultúrnych pamiatok je súčasťou právneho poriadku každého vyspelého štátu, v ktorom sa primerane uplatňujú aj medzinárodné zmluvy a dohovory, najmä dokumenty UNESCO, Rady Európy a ďalších mimovládnych medzinárodných organizácii, akými sú napr. Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla (ICOMOS), Europa Nostra a ďalšie.

Materiál bol prerokovaný na 131.  schôdzi vlády , schválený uznesením č. 7   zo dňa 14. januára 2009,   ako tlač č. 891 bol predložený na  rokovanie 32. schôdze národnej rady.  
         
Návrh aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky

Materiál bol vypracovaný na  základe Plánu práce vlády na rok 2008. Dňa 1. januára 2008 nadobudli účinnosť zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) a vyhláška Ministerstva  kultúry  SR  č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania.
Nadväzne na uvedené bol vypracovaný návrh aktualizácie projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky, kde  sa predkladá plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády č. 441 zo dňa 17. mája 2006 za obdobie rokov 2006 až 2008, a zároveň  návrh odporúčaní, opatrení a úloh na obdobie rokov 2009 až 2011. 
Za obdobie 2006 – 2008 bol vytvorený základný legislatívny rámec, vypracovaný základný návrh stratégie digitalizácie audiovizuálneho a kultúrneho dedičstva, návrh záväzného postupu odbornej diagnostiky, ošetrovania a obnovy filmových materiálov laboratórnou cestou aj elektronickou cestou. 
Aktualizácia projektu obsahuje návrh odporúčaní a úloh na obdobie do roku 2011. Predpokladá vypracovanie finančného výhľadu na realizáciu projektu v strednodobom horizonte (návrh obdobia 2009 – 2013) a prijatie záväzného realizačného a finančného plánu projektu na toto obdobie z prostriedkov štátneho rozpočtu  aj z iných zdrojov, vymedzuje technické podmienky pre depozit audiovizuálií a kritériá na posudzovanie audiovizuálnej hodnoty predmetov audiovizuálneho dedičstva. Predpokladá aj vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a možností financovania technologického rozvoja a vybudovania infraštruktúry v oblasti uchovávania a obnovy kinematografických diel v Slovenskej republike. 

Materiál bol prerokovaný na 131.  schôdzi vlády,    schválený uznesením č. 25 zo dňa   14. januára 2009.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  
 	Právna norma  bola vypracovaná  na  základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008. 
Zákon o štátnom jazyku upravuje používanie štátneho jazyka vo verejnom styku v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Podľa čl. 6 ods. 1 ústavy je štátnym jazykom na území Slovenskej republiky slovenský jazyk, ktorý plní funkciu všeobecného spájajúceho komunikačného nástroja všetkých občanov Slovenskej republiky

Materiál bol prerokovaný 20. januára 2009 v Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky ktorá ho odporučila, po zapracovaní pripomienok, predložiť na rokovanie vlády.

Správa o vykonaní auditu všeobecne  záväzných právnych predpisov v pôsobnosti Ministerstva  kultúry SR

Materiál vypracovalo ministerstvo na  základe uznesenia vlády  č. 330 z  21. mája 2008, ktoré   bolo prijaté v súvislosti s prerokovaním materiálu Správa o analýze vývoja a súčasného stavu verejnej správy a návrhu opatrení. 
Ministerstva sa podľa prílohy č. 1a) materiálu dotýkali tieto všeobecne záväzné právne predpisy: 
- zákon NR SR č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov, 
- zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z., 
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Uskutočneným auditom sa zhodnotila aktuálnosť a efektívnosť všeobecne záväzných právnych predpisov a súvisiacich riadiacich aktov na úseku štátnej správy najmä z pohľadu ich zjednodušenia,  s cieľom dosiahnuť skvalitnenie výkonu štátnej správy vo vzťahu k fyzickým osobám a právnickým osobám..

     Materiál vzala vláda na  vedomie na 128 . rokovaní dňa 10.decembra 2008 .

II.  Ďalšie  významné úlohy a aktivity ministerstva v hodnotenom období

Projekt  vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (financovaný z Prechodného fondu EÚ 2005) má zabezpečiť vytvorenie informačného systému na podrobné zisťovanie údajov, ich zber a aktuálne spracovanie  vrátane zdroja diverzifikovanej informačnej bázy súdnych rozhodnutí, rozhodnutí orgánov štátnej správy, rozhodnutí EÚ, legislatívy a literatúry v oblasti duševného vlastníctva pre širokú verejnosť. Cieľom projektu je aj zefektívnenie procesu rozhodovania orgánov pôsobiacich v oblasti vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva a zefektívnenie procesu vzájomnej spolupráce a informovanosti medzi policajnými orgánmi, colnými úradmi, prokurátormi, sudcami, organizáciami kolektívnej správy práv, patentovými zástupcami. Súčasťou projektu je zabezpečenie a realizácia cyklu školení zameraného na prehĺbenie znalostí, schopností a praktických skúseností v oblasti vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva a na zefektívnenie procesu vzájomnej spolupráce a informovanosti medzi cieľovými skupinami. 
    
V rámci Projektu vymožiteľnosti  práv duševného vlastníctva ministerstvo vytvorilo  informačný portál, ktorý bol v  časti - vytvorenie informačného systému a realizácia školení - úspešne zavŕšený spustením ostrej prevádzky portálu (www.dusevnevlastnictvo.gov.sk). V prípravnom období prebiehala informačná kampaň na podporu projektu, boli spracované a distribuované informačné brožúry „(O)chráň tvorbu svojej mysle“.

V rámci záležitostí Európskej únie ministerstvo programovo rozvíjalo a participovalo na práci výborov a pracovných skupín, na formálnych aj neformálnych zasadnutiach Rady Európskej únie. V júli 2008 v Paríži – Versailles na   neformálnej  rade ministrov kultúry a audiovízie,  v novembri 2008 na rokovaní Rady Európskej únie v Bruseli, ako aj v decembri 2008 na neformálnej konferencii Rady Európy v Baku v Azerbajdžane prezentovali zástupcovia ministerstva stanoviská Slovenskej republiky. 

V súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1622/2006/ES z 24. októbra 2006 o činnosti Spoločenstva na podporu projektu Európske hlavné mesto kultúry na roky 2007 až 2019  ministerstvo  zorganizovalo v dňoch 8. – 9. septembra 2008 druhé kolo súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry 2013, ktorý získalo mesto Košice. Vzhľadom na vyrovnanosť najúspešnejších projektov komisia odporučila, aby mesto Košice pri príprave a realizácii projektu úzko spolupracovalo s mestom Prešov. 
Ministerstvo v spolupráci s organizáciami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a mimovládnymi organizáciami koordinovalo aktivity, ktoré sa konali pod hlavičkou Európskeho roka medzikultúrneho dialógu 2008. V súvislosti s propagáciou tohto podujatia ministerstvo zabezpečilo prevádzku stránky www.medzikulturnydialog.gov.sk, ktorá obsahuje podrobné informácie o aktivitách Európskeho roka medzikultúrneho dialógu 2008 pre verejnosť. 
  
Rada Európy už 18 rokov preberá záštitu nad významnými podujatiami v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.). V  septembri 2008 prebiehali v Kremnici Dni európskeho kultúrneho dedičstva na príprave a realizácii ktorých   sa ministerstvo významne  podieľalo. Podujatie venované  najmä histórii a rozvoju mincovníctva dostalo nové dimenzie práve  aktuálnym razením euromincí   v historickej mincovni v Kremnici. 

Ministerstvo sa aktívne podieľalo  na plnení úloh vyplývajúcich z Európskej charty regionálnych   a menšinových jazykov, Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín, Medzinárodného paktu hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, Medzinárodného paktu občianskych a politických práv, Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie. V súlade s rozhodnutím EP a Rady č. 1904/2006/ES  ministerstvo koordinovalo účasť Slovenskej republiky na  programe - Európa pre občanov na podporu aktívneho európskeho občianstva na obdobie rokov 2007 – 2013.

V rámci UNESCO zabezpečovalo ministerstvo  koordináciu agendy Karpatského dohovoru, v časti kultúrne dedičstvo a slovenských lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva a tiež  koordinovalo agendu UNIDROIT  pri UNESCO v oblasti nelegálneho vývozu kultúrneho tovaru a návratných konaní.  V decembri 2008 sa zástupca ministerstva zúčastnil na zasadnutí medzivládneho výboru UNESCO pre ochranu a podporu rozmanitosti  kultúrnych prejavov v Paríži. 

V oblasti bilaterálnej  spolupráce  uzavrelo ministerstvo  medzivládne a medzirezortné dohody o  spolupráci v oblasti kultúry s  Ministerstvom kultúry Arménskej republiky a  Ministerstvom kultúry a turizmu Azerbajdžanskej  republiky. Program spolupráce  v oblasti školstva  a  kultúry  uzavrelo  so  Španielskym kráľovstvom a  Helénskou republikou na roky 2008 – 2011.  S vládou Izraelského štátu uzavrelo na roky 2008-2012 program   v oblasti kultúry, školstva a vedy.

Medzi najvýznamnejšie aktivity  v  rámci prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí  v roku 2008   patrila putovná výstava Magická osmička v slovenských dejinách, ktorú pripravilo Slovenské národné múzeum,  prezentovaná v mnohých krajinách sveta. 

Zásluhou aktívnej dlhodobej práce pracovníkov nášho zastupiteľského úradu v Ríme, získala Slovenská republika štatút čestného hosťa na Medzinárodnom knižnom veľtrhu Bologna 2010. Čestné hosťovanie bude  mimoriadnou príležitosťou predstaviť Slovensko nielen ako ilustrátorskú veľmoc a krajinu s bohatou tradíciou detskej knihy, ale aj ako krajinu s osobitou kultúrou a bohatou ponukou možností kultúrnej spolupráce s inými krajinami. 

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Eugena Suchoňa  ministerstvo  podporilo viacero domácich i zahraničných aktivít ako koncertné a hudobno-scénické podujatia, vydavateľské projekty, odborné semináre, výstavy.  Mimoriadnou umeleckou udalosťou bola premiéra  pôvodnej verzie opery Krútňava v Štátnej opere Banská Bystrica,  premiéra opery Svätopluk v Opere SND, koncerty v rámci festivalu BHS. Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným múzeom pripravil rozsiahlu výstavu venovanú osobnosti E. Suchoňa a niekoľko putovných výstav určených na prezentáciu doma i v zahraničí. 
	
V súvislosti s 90. výročím vzniku Československa. sa uskutočnili viaceré významné podujatia ako napr.  výstava slovenského výtvarného umenia 20. storočia Slovenský obraz v Jazdiarni Pražského hradu a výstavný projekt Slovenskej národnej knižnice Cesty slovenskej knihy. Na Slovensku sa v spolupráci s Českým centrom Košice uskutočnila výstava Od svetového požiaru k spoločnému štátu Čechov a Slovákov v Štátnej vedeckej knižnici Košice. 

V októbri 2008 sa uskutočnil pod záštitou ministerstva  IX. ročník Medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti BAB 2008 (Bienále animácií Bratislavy). Festival  vrátane viacerých sprievodných podujatí a dvoch samostatných výstav sprístupnil verejnosti najnovšie špičkové diela ocenených animovaných filmov zo sveta. Zo  62 zúčastnených  animovaných filmov pre deti, do súťaže postúpilo 34 filmov zo 14 krajín. Festival otvoril aj  platformu pre rozvoj mediálnej gramotnosti, nový programový blok Animácia – škola hrou. V rámci prezentácie festivalu sa realizovalo aj podujatie Slovenský animačný expres, prehliadka kolekcie 15 filmov v siedmich významných mestách Európy. 

V oblasti  starostlivosti o  rozvoj  kultúry osôb so zdravotným postihnutím ministerstvo  v spolupráci so Slovenským národným múzeom iniciovalo vznik a realizáciu modelového projektu pre občanov so zrakovým postihnutím. Výstupom z pracovnej skupiny sú metodické informácie (príručka) o kultúrnych potrebách ľudí so zdravotným postihnutím (všetky typy postihnutia), o fyzických a informačných bariérach, s ktorými sa ľudia so zdravotným postihnutím stretajú. Príručka bola v decembri 2008 zaslaná rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, ako súčasť podkladov potrebných na prípravu a realizáciu projektov v oblasti kultúry osôb so zdravotným postihnutím. 

V hodnotenom období   sa zástupcovia ministerstva  zúčastnili  rôznych medzinárodných  konferencií:
-	posilnenie otvoreného dialógu o pripravenosti Slovenska aktívne participovať na rozvoji medzikultúrnych vzťahov, politike susedstva a uznania odlišných identít občanov EÚ bolo predmetom medzinárodnej konferencie - medzikultúrny  dialóg – nástroj stability a rozvoja  európskeho  priestoru, ktorá sa uskutočnila  13. októbra 2008   ; 
-	cieľom medzinárodnej konferencie  Rodová rovnosť,  nové otázky, nové výzvy, ktorá   sa uskutočnila   18. november 2008, bola výmena skúseností v oblasti prípravy novej stratégie rodovej rovnosti pre Slovenskú republiku;
-	problematike   tradičnej  kultúry menšín  sa venovala   konferencia  Inštitúcie pre zachovanie tradičnej kultúry menšín,  ktorá sa uskutočnila   21. – 22. októbra 2008;     
-	seminár s názvom Postup implementácie Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru dňa 11. decembra 2008 bol určený členom  komisií a pracovných skupín, ktoré sa podieľali na prácach súvisiacich s implementáciou koncepcie a  predstaviteľom organizácií.

    Okem uvedených aktivít zabezpečovalo ministertsvo všetky ulohy  vyplývajúce z jeho kompetencií v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

