
MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

Deklarácia 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o spolupráci s mimovládnymi 

neziskovými organizáciami pri plnení úloh rezortu 

 

      Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), vedomé si 

svojej úlohy v oblasti realizácie Koncepcie pre rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku, 

schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky 22. februára 2012, a jej Akčného plánu na 

najbližšie obdobie, 

uznávajúc výhody vzájomnej spolupráce medzi ministerstvom a mimovládnymi 

neziskovými organizáciami (ďalej len „MNO“), 

deklarujúc zmysluplnosť prebiehajúcej spolupráce s MNO, pričom je v jeho záujme 

naďalej rozvíjať kooperáciu s MNO, čím sa na oboch stranách vytvorí základ dlhotrvajúcej 

spolupráce, z ktorej môžu obe strany čerpať podklady pre prípravu svojich strategických 

a koncepčných materiálov a plánovať projekty prospešné pre rezort a obyvateľov Slovenska, 

zdôrazňujúc, že práve v období súčasnej hospodárskej krízy, je o to dôležitejšie 

zamerať sa na spoluprácu verejnej správy s MNO. V rámci vzájomnej spolupráce je potrebné 

najmä prostredníctvom komunikácie a vzájomnej podpory nachádzať oblasti, témy a riešenia 

závažných problémov v spoločnosti, 

kladúc si za cieľ poukázať na úspešnú spoluprácu, definovať možnosti jej ďalšieho 

skvalitnenia a pomenovať ciele a priority, ktoré môžu byť spoločné s MNO, 

vyhlasuje, že pri formulovaní štátnej kultúrnej politiky bude i naďalej v maximálnej 

miere rozvíjať spoluprácu s organizáciami občianskej spoločnosti.  

I. Forma agendy spolupráce s neziskovým sektorom 

 

a) Príprava všeobecne záväzných právnych predpisov 

 ministerstvo aktívne zapája zástupcov MNO do legislatívneho procesu pri 

tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa záujmov 

občianskych združení a ďalších MNO v oblasti kultúry a ďalších  relevantných 

subjektov z radov kultúrnej obce a rovnako  príslušné odborové organizácie 

v prípade vecí týkajúcich sa záujmov zamestnancov. 

 Formy: 

 účasť MNO v  pracovných skupinách k  jednotlivým legislatívnym 

materiálom, 



 okrúhle stoly, workshopy, semináre, konferencie, ktorých závery sú 

základom pre smerovanie ďalších krokov a postupov, 

 osobitný mechanizmus prostredníctvom štruktúr Rady vlády Slovenskej 

republiky pre kultúru, ktorá je poradným, koordinačným a iniciatívnym 

orgánom vlády Slovenskej republiky na riešenie otázok súvisiacich 

s  rozvojom, tvorbou a podporou kultúry a uchovávaním kultúrneho 

dedičstva (pracovné skupiny, výbory, plénum rady), 

 zapojenie MNO cestou portálu právnych predpisov do medzirezortného 

pripomienkového konania. 

 

b) Príprava strategických a koncepčných dokumentov 

 ministerstvo aktívne zapája zástupcov MNO do prípravy strategických 

a koncepčných materiálov týkajúcich sa záujmov občianskych združení 

a ďalších MNO v oblasti kultúry a ďalších  relevantných subjektov z radov 

kultúrnej obce a rovnako  príslušné odborové organizácie v prípade vecí 

týkajúcich sa záujmov zamestnancov. 

 Formy: 

 účasť MNO v pracovných skupinách k jednotlivým strategickým a  

koncepčným materiálom, 

 okrúhle stoly, workshopy, semináre, konferencie, ktorých závery sú 

základom pre smerovanie ďalších krokov a postupov, 

 osobitný mechanizmus prostredníctvom štruktúr Rady vlády Slovenskej 

republiky pre kultúru,  

 zapojenie MNO cestou portálu právnych predpisov do medzirezortného 

pripomienkového konania. 

 

 

c) Hodnotenie výsledkov rezortu a  plnenie záväzkov vyplývajúcich 

z medzinárodných dohôd a národných dohôd a národných programov 

 zástupcovia MNO majú  možnosť zúčastňovať sa každoročných verejných 

odpočtov, na ktorých môžu klásť otázky, predkladať pripomienky a návrhy, 

 ministerstvo vedie konzultácie so zástupcami MNO pre účely prípravy návrhov 

predbežných stanovísk a pozícií Slovenskej republiky k pripravovanej legislatíve 

Európskej únie, v oblasti autorského práva, aj pre Svetovú organizáciu 

duševného vlastníctva (WIPO – World Intellectual Property Organization), 

 ministerstvo podporuje projekty MNO, ktoré získali podporu z grantov 

Medzinárodného vyšehradského fondu, z programov Európskej únie, ktoré sú 

vytvorené pre kultúrne odvetvia a kultúrne projekty, a z ďalších 

medzinárodných iniciatív a nadácií, 

 ministerstvo zapája MNO aj do aktivít v rámci prioritných oblastí ministerstva 

pri realizácii projektov, ktoré sú predkladané na rokovaniach ministrov kultúry 

krajín Vyšehradskej spolupráce, 



 v súvislosti s plnením záväzkov ministerstva vyplývajúcich z medzinárodných 

dohôd ministerstvo spolupracuje s  MNO v  rámci procesu ratifikácie a následnej 

implementácie dohovorov Európskej únie, UNESCO  a iných, 

 v rámci medzinárodných dohôd Slovenskej republiky s inými štátmi sveta 

v oblasti kultúry prebieha výmena osobností z kultúry, umeleckých telies 

i umeleckých diel z tvorby zástupcov MNO, 

 zástupcovia MNO sú ako experti vysielaní prostredníctvom ministerstva do 

rôznych nadnárodných orgánov, zoskupení, komisií  v rámci Európskej únie 

i ostatných mimoeurópskych štátov. 

 

d) Implementácia rozvojových fondov a poskytovanie dotácií ministerstvom 

 ministerstvo vedie dialóg pri zadefinovaní priorít a kritérií v rámci dotačného 

systému ministerstva a zapája MNO v rámci neformálnych pracovných skupín 

do hľadania inovatívnych riešení a zefektívňovania metód práce v oblasti 

umenia, literatúry a štátneho jazyka, médií, audiovízie a autorského práva, 

hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti, ako 

aj v oblasti kultúry pre ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením (ľudí so 

zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva) 

a v oblasti  prezentácie kultúry v zahraničí, 

 ministerstvo víta alternatívny pohľad MNO, spojený so znalosťou aplikačnej 

praxe poskytnutých dotácií,  

 zástupcovia MNO sú členmi komisií dotačného systému, v ktorých sa podieľajú 

na schvaľovacom procese pridelenia dotácií.  

 

e) Spôsoby a formy komunikácie s MNO 

 komunikáciu s MNO ministerstvo zabezpečuje prostredníctvom osobných 

konzultácií, prizývaním zástupcov MNO do  okrúhlych stolov, workshopov, 

seminárov, na konferencie, z ktorých závery sú základom pre smerovanie 

ďalších krokov a postupov, prostredníctvom účasti MNO v pracovných 

skupinách a komisiách, 

 zástupcovia MNO sú členmi 18 poradných orgánov ministra i ministerstva, ako 

aj Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru, 

 

f) Výskumy, analýzy a pilotné projekty v rámci rezortu 

 ministerstvo a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva pri 

výskumných úlohách spolupracujú s  mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi 

v oblasti kultúry. 

 

II. Oblasti, v ktorých ministerstvo spolupracuje s MNO, či plánuje spolupracovať 

 ministerstvo  plánuje aj naďalej vyššie uvedenými formami spolupracovať  s MNO 

v oblasti umenia, literatúry a štátneho jazyka, médií, audiovízie a autorského práva, 

hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti, ako aj 

v oblasti kultúry pre ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením (ľudí so 



zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva) a v oblasti  

prezentácie kultúry v zahraničí. 

 ministerstvo spolupracuje s MNO v oblasti neformálneho vzdelávania v kultúre 

zameraného na rozvoj talentu a tvorivosti, na podporu prosociálneho a prokultúrneho 

správania, na podporu zmysluplného trávenia voľného času, ako aj na podporu 

debarierizácie kultúry ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením (ľudí so 

zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva) a tiež na 

posilnenie princípu rovnakého zaobchádzania, predchádzania diskriminácii a  všetkým 

formám násilia prostredníctvom kultúrnych mechanizmov, 

 ministerstvo spolupracuje s MNO aj pri organizácii súťaží, odovzdávaní cien 

a podujatí celonárodného charakteru, pričom víta účasť odborníkov MNO 

v odborných porotách, 

 ministerstvo oceňuje a víta výmeny odborníkov, expertov, informácií skúseností, 

odbornej literatúry, publikácií, informačných a metodických materiálov, 

elektronických databáz a pod. 

 

III. Oblasti, v ktorých ministerstvo spolupracuje s MNO na ich činnostiach a projektoch  

 ministerstvo prostredníctvom dotačného systému finančne podporuje mnohé činnosti 

a projekty rôznych organizácií MNO, 

 ministerstvo preberaním záštit nad významnými podujatiami s celoslovenským, 

európskym alebo medzinárodným dosahom deklaruje záujem o jednotlivé aktivity 

MNO. 

 

     Ministerstvo vníma, že vzájomná spolupráca a výmena informácií s MNO predstavuje 

výrazný vklad v snahe ministerstva o zlepšenie súčasného postavenia kultúry v Slovenskej 

republike. Z tohto dôvodu ministerstvo 

- deklaruje pripravenosť k vedeniu operatívneho dialógu s  MNO, ako aj s iniciatívami, 

ktoré sa sformujú k aktuálnym témam, 

- podporuje cielené informovanie MNO vo verejných konzultáciách, diskusiách, 

seminároch, okrúhlych stoloch a workshopoch týkajúcich sa problematiky v oblasti 

rezortu kultúry, 

- deklaruje záujem preberať záštity nad významnými podujatiami s celoslovenským, 

európskym alebo medzinárodným dosahom, ktoré MNO organizujú. 

 

 

 


