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IMPLEMENTAČNÝ PLÁN 2021 – 2025 

REVÍZIA VÝDAVKOV NA KULTÚRU 
 

 

Preambula 

  

Vláda SR spustila projekt Hodnota za peniaze s cieľom nastaviť procesy a posilniť inštitúcie, ktoré podporia 

prijímanie dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme a významne zvýšia hodnotu za peniaze v slovenskom 

verejnom sektore. 

Jedným z nástrojov Hodnoty za peniaze sú revízie výdavkov. Revízie výdavkov hodnotia účinnosť a efektívnosť 

verejných výdavkov (peniaze) voči dosahovaných výsledkom (hodnota). Výsledkom revízií je návrh opatrení 

s potenciálom zvýšenia hodnoty za peniaze udržateľným spôsobom. Revíziou identifikovaný fiškálny priestor je 

možné využiť pre dosiahnutie lepších verejných služieb pre občanov (výsledky) a/alebo presun financií na priority 

vlády. Revízie výdavkov vrátane opatrení schvaľuje Vláda SR.  

V roku 2016 prebehla revízia zameraná na zdravotníctvo, dopravu a informatizáciu verejnej správy a v roku 2017 

revízie výdavkov na vzdelávanie, politiky trhu práce a sociálne politiky a životné prostredie. V roku 2019 bola 

dokončená druhá revízia výdavkov na zdravotníctvo a revízia výdavkov na  pôdohospodárstvo. V roku 2020 boli 

zverejnené revízie na zamestnanosť a odmeňovanie vo verejnej správe, kultúru, obranu, revízia výdavkov na 

ohrozené skupiny a druhá revízia výdavkov na informatizáciu verejnej správy.  

Opatrenie revízií výdavkov sú realizované od roku 2017. Opatrenia sú rozpracované v implementačných plánoch, 

ktorých úlohou je predvídateľne a transparentne nastaviť harmonogram plnenia. Správne nastavenie merateľných 

ukazovateľov a definovanie východiskovej a cieľovej hodnoty predstavuje základ na odpočet plnenia opatrení. 

Hodnotenie plnenia opatrení revízií výdavkov realizuje Implementačná jednotka Úradu vlády SR.  

Implementačný plán Revízie výdavkov na kultúru po dohode Úradu vlády SR a Ministerstva kultúry SR stanovuje 

pre implementujúce inštitúcie rozsah plnenia opatrení rámcovo pre celé obdobie realizácie opatrení 2021-2025. 

Takisto nastavuje harmonogram a očakávané výsledky na rok 2021, vrátane spôsobu a frekvencie sledovania a 

vyhodnocovania opatrení Implementačnou jednotkou.  

Podľa úlohy B.2 uznesenia č. 472/2020 vlády SR bude Implementačný plán Revízie výdavkov na kultúru 

zverejnený na stránke https://www.vlada.gov.sk//implementacna-jednotka/#tabs-1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vlada.gov.sk/implementacna-jednotka/#tabs-1
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1. IMPLEMENTAČNÝ PLÁN  
 

Cieľom Revízie výdavkov na kultúru bolo preskúmať verejné výdavky na kultúrnu politiku vrátane výdavkov 
pridružených organizácií rezortu a zhodnotiť efektivitu týchto výdavkov s dôrazom na dosahovanie lepších 
výsledkov. 

Výsledky kultúrnej politiky vo viacerých výsledkových ukazovateľoch zaostávajú voči priemeru EÚ. Nižšia ako 
priemer EÚ je pasívna kultúrna participácia (59,4 % na Slovensku voči 63,7 % v EÚ), v slovenských knižniciach 
je registrovaných len 8,3 % populácie, oproti priemeru EÚ na úrovni 17,8 %. Až 25 % pamiatkového fondu sa 
nachádza v nevyhovujúcom stave. 

Verejné výdavky na kultúru dosiahli v roku 2019 výšku 623 mil. eur. Revízia identifikovala úsporné opatrenia 
s potenciálom vo výške do 19,2 mil. eur ročne. Úspora sa očakáva predovšetkým znížením nákladov na údržbu 
hardvéru a softvéru digitalizačných pracovísk (1 – 8 mil. eur), zvýšením vlastných príjmov zriadených organizácií 
MK SR (6,8 mil. eur) a zlepšením výberu úhrad za služby verejnosti RTVS (4,2 mil. eur). Výdavkové opatrenia 
vyžadujú jednorazovú investíciu vo výške do 22,3 mil. eur a ročné výdavky do 2,2 mil. eur. 

Implementáciou jednotlivých opatrení bude okrem úspory dosiahnuté aj zlepšenie hodnoty (stav depozitárov, 
akvizície knižníc), lepšie nastavenie procesov a riadenia rezortu a zriadených organizácií a zlepšenie vo 
výsledkových ukazovateľoch. 

Implementačná jednotka Úradu vlády SR bude preto okrem plnenia jednotlivých opatrení hodnotiť aj vybrané 
výsledkové indikátory, ktorých plnenie bude informovať o celkovom vývoji v rámci sektora.  
 
Tabuľka 1: Výsledkové ukazovatele Revízie výdavkov na kultúru 

Oblasť KPI Súčasný stav Cieľ 2025 

Kultúrne inštitúcie 

Návštevnosť divadelných a hudobných 
podujatí (celkový počet návštevníkov v tis.) 

2 835 
Zvyšovať 

návštevnosť 

Návštevnosť múzeí a galérií (celkový počet 
návštevníkov v tis.) 

4 503 
Zvyšovať 

návštevnosť 

Knižnice 
Podiel registrovaných užívateľov vo 
verejných knižniciach na celkovej populácii 

8,3 % 
Zvyšovať počet 

užívateľov 

Riadiace prierezové 
Podiel ROPO, ktoré nepresiahli rozpočet o  
viac ako 16 % (v porovnaní s plánovaným 
rozpočtom)  

17 % 100 % 

Digitalizácia 
Podiel sprístupnených zdigitalizovaných 
predmetov 

18 % 50 % 

 

V niektorých opatreniach dochádza k úprave termínov oproti záverečnej správe revízie schválenej vládou. 
Posunuté sú termíny fiškálnych opatrení č. 3 a č. 4. Pre realizovanie úspor v opatrení č. 3 o zavedení nového 
predajného a rezervačného systému je potrebné v roku 2021 aktualizovať analýzu nákladovej efektivity 
alternatívneho riešenia oproti v súčasnosti používanému systému a až následne ho zabezpečiť. Úspora sa  bude 
realizovať v roku 2022. Realizácia opatrenie č. 4 o zvyšovaní vlastných príjmov bude kvôli pandemickej situácií 
pravdepodobne obmedzená aj v roku 2021. Implementačný plán oproti revízií počíta s pomalším zvyšovaním 
vlastných príjmov pre rok 2021, špecificky na úrovni skutočnosti roku 2019. Reálnosť tohto očakávania však bude 
súvisieť s vývojom pandemickej situácie a schopnosťou reagovať na obmedzenia s ňou súvisiace.   

Ďalej sú oproti záverečnej správe revízie posunuté viaceré riadiace opatrenia (všetky riadiace okrem opatrení č. 
8, 11, 25, 29, 34 a 51) z dôvodu ich zosúladenia s rozpracovaným programovým vyhlásením vlády na 
Ministerstve kultúry SR a kvôli priorizácii iných úloh v dôsledku odstraňovania negatívnych dôsledkov pandémie 
Covid-19. 

http://www.mksr.sk/ministerstvo/institut-kulturnej-politiky-/revizia-vydavkov-33c.html
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V niektorých opatreniach dochádza aj k úprave zodpovednosti, opäť je to z dôvodu ich zosúladenia 
s rozpracovaným programovým vyhlásením vlády na Ministerstve kultúry SR, alebo z dôvodu zmeny 
organizačnej štruktúry  MK SR po zverejnení Revízie výdavkov, v rámci ktorej boli niektoré útvary zrušené, iné 
vznikli alebo zmenili názov.  
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Cieľ Opatrenie Podopatrenie Zodpovednosť Spolupracujúci Termín 
Frekvencia 

odpočtu 
Indikátor1 Stav 2019 Cieľ 2021 Cieľ 2025 

Znížiť náklady na 
údržbu hardvéru 
a softvéru 
digitalizačných 
pracovísk 

1. Realizovať 
úspory v nákladoch 
na údržbu 
hardvéru a softvéru 
digitalizačných 
pracovísk 

 
IKP SPPS 

31. 12. 
2021 

polročne Úspora (mil. eur) 0 1 Upresní sa 

Zabezpečiť 
stabilné 
a efektívne 
financovanie 
RTVS 

2. Zvýšiť 
efektívnosť výberu 
úhrady za služby 
verejnosti 

 IKP SMAAP, RTVS 
31. 12. 
2021 

ročne 

Dodatočné príjmy  
(mil. eur)  

0 0,8 2,4 

Úspešnosť výberu 94,7 % 95,7 % 97,7 % 

Využívať 
nákladovo 
efektívnejší 
rezervačno-
predajný systém 
zriadených 
organizácií 

3. Optimalizovať 
systém na predaj 
a rezerváciu 
vstupeniek 
v zriadených 
organizáciách 

Vypracovať 
analýzu 

IKP SPPS, ROPO 
31. 12. 
2021 

polročne 
    

Zaviesť/optimalizov
ať systém na 
predaj a rezerváciu 

IKP SPPS, ROPO 
31. 12. 
2022 

polročne Úspora (v mil. eur) 0 0 0,15 

Zvýšiť príjmovú 
sebestačnosť 
zriadených 
organizácií 

4. Postupne 
zvyšovať vlastné 
príjmy zriadených 
organizácií MK SR  

Identifikovať 
opatrenia na 
zvyšovanie 
vlastných príjmov 
pre ROPO 

IKP  
SUK, SKD, 

SMAAP, ROPO, 
SE 

31. 12. 
2022 

polročne 

 
 
 
 
 

 

 

 

Implementovať 
navrhnuté 
opatrenia 

ROPO 
SUK, SKD, 

SMAAP, ROPO, 
SE 

31. 12. 
2023 

ročne 

Zvýšenie vlastných 
príjmov  (mil. eur) 

0 0 6 

Podiel vlastných 
príjmov na príjmoch 

ROPO 
12 % 

 
15 % 

Počet ROPO, ktoré 
zvýšili vlastné príjmy 

aspoň o 10 % 
0 

  
 
 

 

všetky 

                                                           
1 Ak pri opatrení nie je definovaný indikátor, hodnotí sa splnenie stanovenej úlohy (áno/nie) 



 

6 
 

Cieľ Opatrenie Podopatrenie Zodpovednosť Spolupracujúci Termín 
Frekvencia 

odpočtu 
Indikátor1 Stav 2019 Cieľ 2021 Cieľ 2025 

Zvýšiť efektivitu 
rozpočtových 
a príspevkových 
organizácií 

5. Na základe 
aktualizácie 
procesného auditu 
zriadiť centrálnu 
servisnú 
organizáciu  

Vypracovať 
/aktualizovať audit 

IKP 
SE, SKD, SUK, 
SMAAP, OÚ, 

ROPO 

31. 12. 
2021 

polročne 
    

Implementovať 
výsledky auditu 

ROPO 
GTSU, OÚ, SE, 

SKD, SUK, 
SMAAP, IKP 

30. 6. 
2022 

polročne 
Úspora vyplývajúca 
z výsledkov auditu     

Zlepšiť stav 
ochrannej 
funkcie múzeí a 
galérií 

6. Zlepšiť stav 
existujúcich 
depozitárov na 
vyhovujúci 

 
SKD, SUK 

IKP, MPRV SR, 
MŠVVŠ SR, MO 

SR, MV SR, 
MDV SR 

31. 12. 
2025 

ročne 

  
Podiel depozitárov 

v technicky zlom stave 
(%) 

  
65 % 

  
  

  
 Spresní 

sa 

Optimalizovať 
činnosť siete 
verejných 
knižníc 

7. Navýšiť alokáciu 
štátnej podpory 
akvizície 
knižničného fondu 

 
SKD FPU, IKP, SE 

31. 12. 
2022 

ročne 

Výdavky na nákup 
knižničných jednotiek 
v nosnej knižničnej 

sieti  
(% rozpočtu) 

7,1 % 
 

20 % 

Podiel knižníc s aspoň 
7 % podielom 

výdavkov na nákup 
nových kníh 

51 % 60 % 70 % 

Navýšenie štátnej 
podpory na akvizície 
knižničného fondu  

(v mil. eur) 

1,5 mil. 
eur 

1,5 mil. eur 3,7mil. eur 

Získať 
pravidelný 
prehľad 
o výkonnosti 
a úspešnosti 
kultúrnych 
politík 

8.Zadefinovať a 
sledovať ciele 
a merateľné 
ukazovatele 
kultúrnych politík 

Zadefinovať a 
sledovať ciele 
a merateľné 
ukazovatele 
kultúrnych politík 

IKP 

SUK, SKD, 
SMAAP, SE, 

odborná 
verejnosť 

31. 1. 
2021 

polročne 
 

      

Pripraviť stratégiu 
kultúry do konca 
roka 2030. 

ŠT1 

IKP, SUK, SKD, 
SMAAP, SE, 

odborná 
verejnosť 

31. 12. 
2021 

polročne         
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Cieľ Opatrenie Podopatrenie Zodpovednosť Spolupracujúci Termín 
Frekvencia 

odpočtu 
Indikátor1 Stav 2019 Cieľ 2021 Cieľ 2025 

Posilniť 
orientáciu na 
výsledok 
a vecné 
sledovanie 
výdavkov 

9. Posilniť vecné 
sledovanie 
výdavkov zmenou 
štruktúry 
programov 
a stanoviť 
výsledkové 
ukazovatele 

 
IKP, SE 

SUK, SKD, 
SMAAP, MF SR 

30. 6. 
2021 

polročne 
    

Zvýšiť 
transparentnosť, 
nezávislosť 
a efektívnosť 
fungovania 
zriadených 
rozpočtových 
a príspevkových 
organizácií 

10. Sformulovať 
a zverejniť 
strategický 
dokument na 6 – 9 
rokov 
v každej rozpočtov
ej a príspevkovej 
organizácií MK SR 

 
ŠT 1 

ROPO, IKP, 
SKD, SUK, 

SMAAP 

31. 12. 
2023 

polročne 
Počet ROPO s 

hotovou stratégiu 
0 10 všetky 

11. Zaviesť 
povinné verejné 
výberové konanie 
na riaditeľov 
konaných 
prostredníctvom 
výberovej komisie, 
zaviesť päťročné 
funkčné obdobie a 
jasné podmienky 
na odvolanie 
riaditeľa 

Zaviesť povinné 
verejné výberové 
konanie na 
riaditeľov konaných 
prostredníctvom 
výberovej komisie. 

SUK, SKD, 
SMAAP  

OU, IKP 
31. 1. 
2021 

Polročne 
  

Zaviesť päťročné 
funkčné obdobie a 
jasné podmienky 
na odvolanie 
riaditeľa 

SUK, SKD, 
SMAAP  

OU, SE, IKP 
31. 12. 
2022 

ročne   

12. Vypracovať a 
zverejniť analýzu, 
ktorá posúdi 
výhody a nevýhody 
možných právnych 
foriem pre kultúrne 
inštitúcie 

 
OLP 

SE, IKP, SKD, 
SMAAP, SUK 

31. 12. 
2021 

polročne 
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Cieľ Opatrenie Podopatrenie Zodpovednosť Spolupracujúci Termín 
Frekvencia 

odpočtu 
Indikátor1 Stav 2019 Cieľ 2021 Cieľ 2025 

13. Zaviesť 
prerozdeľovanie 
prioritných 
projektov na MK 
SR v čase 
formulovania 
kontraktov 

 
SKD, SUK, 

SMAAP 
IKP, SE 

30. 6. 
2021 

polročne 
 

      

Optimalizovať 
prípravu a výber 
investičných 
projektov 

14. Pripraviť a 
predložiť na 
rokovanie vlády SR 
dlhodobý 
investičný plán pre 
národné kultúrne 
pamiatky 
a investičný plán 
pre všetok 
nehnuteľný 
majetok vo 
vlastníctve MK SR 
a jeho 
podriadených 
organizácií  

 
IKP, SKD, SUK, 

SMAAP 
OVOSM, SE, 

ROPO 
31. 12. 
2021 

polročne   
   

15. Dopracovať 
metodiky na 
prípravu štúdie 
uskutočniteľnosti a 
ekonomickej 
analýzy v kultúre 

 
IKP  

SE, OVOSM, 
UHP, SPPS 

30. 6. 
2021 

polročne 
    

16. Zhodnotiť 
nákladovú 
efektivitu zriadenia 
centrálnej 
projektovej 
kancelárie.  

 
IKP 

SKD, PÚ SR, 
OÚ, SE, GTSÚ 

30. 6. 
2021 

polročne 
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Cieľ Opatrenie Podopatrenie Zodpovednosť Spolupracujúci Termín 
Frekvencia 

odpočtu 
Indikátor1 Stav 2019 Cieľ 2021 Cieľ 2025 

Zvýšiť kvalitu 
údajov 
o nákladoch 
a výkonnosti 

17. Implementovať 
rozpočtovanie 
podľa metodického 
pokynu 0EK vo 
všetkých 
rozpočtových a 
príspevkových 
organizáciách MK 
SR 

 
SE 

IKP, SPSS, 
ROPO 

30. 6. 
2021 

polročne         

18. Do MetaIS 
pravidelne 
nahrávať údaje o 
nákladoch a 
používaní 
jednotlivých IS 

 
SPPS ROPO 

31. 12. 
2021 

polročne 
Počet ROPO s údajmi 

o IS v MetaIS 
0 všetky 

 

Znížiť náklady na 
prevádzku 
a rozvoj 
informačných 
systémov 
rezortného IT 

19. Zanalyzovať 
ekonomickú 
efektívnosť 
preberania 
externých IT 
služieb do internej 
správy a vytvoriť 
časový 
harmonogram 
implementácie 

Zanalyzovať 
ekonomickú 
efektívnosť 
preberania 
externých IT 
služieb do internej 
správy 

ÚHP IKP, SPPS 
31. 12. 
2021 

polročne         

Vytvoriť časový 
harmonogram 
implementácie 

ÚHP IKP, SPPS 
31. 12. 
2021 

polročne     

Zvýšiť efektivitu 
servisných IT 
služieb 

20. Spracovať 
štúdiu 
uskutočniteľnosti 
na identifikovanie 
najefektívnejšieho 
spôsobu 
zabezpečenia IT 
servisných služieb 
po vypršaní každej 
existujúcej zmluvy 

 
IKP SPPS 

31. 12. 
2021 

polročne         



 

10 
 

Cieľ Opatrenie Podopatrenie Zodpovednosť Spolupracujúci Termín 
Frekvencia 

odpočtu 
Indikátor1 Stav 2019 Cieľ 2021 Cieľ 2025 

21. Pred čerpaním 
služieb nad rámec 
paušálu preukázať 
ekonomickú 
návratnosť 
objednávaných 
služieb 

Prijať interný 
predpis 
zavádzajúci 
povinnosť 
preukázať 
ekonomickú 
návratnosť služieb 
objednávaných 
nad rámec paušálu 

IKP  SPPS 
31. 12. 
2021 

polročne         

Zvýšiť kultúrnu 
participáciu 

22. Formulovať 
odporúčania na 
zvyšovanie 
participácie na 
základe  
prieskumov 
potrieb, správania 
a spokojnosti 
návštevníkov 
kultúrnych inštitúcií 
a podujatí, rozšíriť 
systematický zber 
dát o ich štruktúre 
a správaní. 

Realizovať 
prieskum potrieb a 
správania 
návštevníkov 
kultúrnych inštitúcií 
a podujatí 

IKP 
SUK, SKD, 

SMAAP, SKAMI, 
ROPO 

30. 6. 
2022 

polročne 
  

    

Zbierať dáta 
o návštevníkoch pri 
predaji vstupeniek 
a o ich 
návštevníckom 
správaní 

IKP 
SUK, SKD, 

SMAAP, SKAMI, 
ROPO 

31. 12. 
2022 

polročne 
Počet ROPO so 

zavedeným zberom 
údajov 

0 0 26 

Zabezpečiť 
štandardizovaný 
zber dát 
o spokojnosti 
návštevníkov 

IKP 
SUK, SKD, 

SMAAP, SKAMI, 
ROPO 

31. 12. 
2022 

polročne 
Počet ROPO so 

štandardizovaným 
zberom údajov 

0 0 26 

Stimulovať 
súkromné zdroje 
v kultúre 
prostredníctvom 
sponzorstva 

23. Vypracovať 
analýzu možného 
nastavenia 
daňového 
zvýhodnenia 
sponzorského 
v kultúre 

 
SMAAP 

IKP, SKAMI, 
SMAAP, SUK, 

SKD, MF SR, SE 

30. 6. 
2022 

polročne 
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Cieľ Opatrenie Podopatrenie Zodpovednosť Spolupracujúci Termín 
Frekvencia 

odpočtu 
Indikátor1 Stav 2019 Cieľ 2021 Cieľ 2025 

Získať validné 
a spoľahlivé dáta 
o výkone aktérov 
jednotlivých 
kultúrnych 
politík 

24. Zrevidovať 
kritériá na 
vymedzenie 
spravodajských 
jednotiek 
a obsahové časti 
štatistických 
výkazov, upraviť 
metodické 
poznámky 
k vypĺňaniu, zvýšiť 
validitu dát 
úpravou 
elektronického 
dotazníka 
s doplnením 
logických kontrol 
na vypĺňanie dát 

Upraviť štatistické 
výkazy (zber dát, 
obsah) 

IKP 
SKD, SUK, 

SMAAP, NOC, 
SPPS 

30. 6. 
2022 

polročne         

Upraviť 
elektronický 
dotazník a pridať 
systém logických 
kontrol na 
vypĺňanie dát 
(forma) 

IKP 
SUK, SKD, 

SMAAP, ŠÚ SR, 
SPPS 

31. 12. 
2022 

polročne   
   

Zefektívniť  
podpornú 
činnosť pre 
umelcov revíziou 
zákona o 
umeleckých 
fondoch jednou 
z troch alternatív 

25. Vypracovať 
a predložiť na 
rokovanie vlády SR 
novelu zákona 
o umeleckých 
fondoch 

 
SUK ŠT1, OLP, IKP 

30. 6. 
2021 

polročne         

Zvýšiť kvalitu 
vedecko-
výskumnej 
činnosti 

26. Zaviesť 
povinnosť evidovať 
publikácie 
v centrálnom 
registri ako 
podmienku 
financovania 
výskumnej činnosti 
z rozpočtu MK SR 

 
SKD  IKP 

31. 12. 
2021 

polročne         
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Cieľ Opatrenie Podopatrenie Zodpovednosť Spolupracujúci Termín 
Frekvencia 

odpočtu 
Indikátor1 Stav 2019 Cieľ 2021 Cieľ 2025 

27. Zaviesť 
povinnosť získať 
osvedčenie 
o spôsobilosti na 
výskum a vývoj 
ako podmienku 
financovania 
výskumnej činnosti 
z rozpočtu MK SR 

 
SKD IKP, SE 

31. 12. 
2021 

polročne   
   

Zvýšiť 
efektívnosť 
vynaložených 
finančných 
prostriedkov na 
dotačnú činnosť 

28. Zaviesť v 
dotačných 
systémoch v 
kultúre zber dát o 
realizovaných 
projektoch v 
elektronickom, 
strojovo 
spracovateľnom 
formáte 
a sprístupňovať 
dáta a ich 
hodnotenie 

Zapracovať modul 
sledovania 
výsledkov do 
registračných 
systémov (FPU, 
AVF, MK SR 
dotácie) zber 
týchto dát 
a hodnotenie 
výstupov projektov 

IKP 

FPU, AVF, KULT 
MINOR, SE, 
SKD, SUK, 

SMAAP 

31. 12. 
2022 

polročne        
  
  

  
  

  
  

Zefektívniť 
nástroj na 
zvyšovanie 
kultúrnej 
participácia 
žiakov 
a študentov 

29.  Zabezpečiť 
monitorovanie a 
vyhodnocovanie 
cieľov programu 
Kultúrne poukazy, 
znížiť prevádzkové 
náklady 

Zníženie 
prevádzkových 
nákladov programu 

IKP SE, SPPS 
31. 12. 
2022 

polročne 
Podiel prevádzkových 
nákladov k celkovým 

nákladom 
7 %  3,5 % 

Analýza efektivity 
programu Kultúrne 
poukazy 

IKP SE, SPPS 
31. 12. 
2022 

polročne     
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Cieľ Opatrenie Podopatrenie Zodpovednosť Spolupracujúci Termín 
Frekvencia 

odpočtu 
Indikátor1 Stav 2019 Cieľ 2021 Cieľ 2025 

a byrokratickú 
záťaž  Znížiť  

administratívnu 
záťaž zrušením 
povinnosti 
opätovnej 
registrácie škôl 

IKP SE, SPPS 
31. 12. 
2021 

polročne 
Podiel 

zaregistrovaných škôl  
sledovať sledovať 

Zvýšiť kvalitu 
činností múzeí a 
galérií 

30. Zaviesť 
štandardy múzeí 
a galérií so 
systémom 
akreditácie na 
Slovensku, 
ktorému má 
predchádzať 
analýza siete 
múzeí a galérií 
vzhľadom na 
geograficko-
tematické skupiny 

Vypracovať 
analýzu siete 
múzeí a galérií 
vzhľadom na 
geograficko-
tematické skupiny 

IKP 

SKD, organizácie 
zapísané 

v Registri múzeí 
a galérií 

31. 12. 
2022 

polročne         

Schváliť štandardy 
múzeí a galérií 

SKD 

IKP, SNM, SNG, 
OMS, ZMS, 
RGS, MGR, 
ICOM SR 

31. 12. 
2022 

polročne 
  

 

 

Novelizovať zákon 
o múzeách a 
galériách 

SKD  IKP 
31. 12. 
2022 

polročne 
  

 

 

Zlepšiť stav 
ochrannej 
funkcie múzeí a 
galérií 

31. Vypracovať 
analýzu nákladov 
a prínosov na 
zlepšenie stavu 
depozitárov 
štátnych múzeí 
a galérií, na 
základe 
pasportizácie 
súčasného stavu 
a zlepšenej kvality 

Zrealizovať 
pasportizáciu 
depozitárov múzeí 
a galérií 

SKD IKP 
31. 12. 
2021 

ročne 
Podiel zaevidovaných 

depozitárov 
0 % 100 %   

Prijať opatrenia na 
vyššiu kvalitu dát v 
CEMUZ a CEDVU 

SKD 
IKP, SPPS, 

SNM, SNG, MF 
SR 

31. 12. 
2021 

polročne 

Podiel vyplnených dát 
za CEMUZ 

27 % 
 

100 % 

Podiel vyplnených dát 
CEDVU 

74 % 

 

100 % 
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Cieľ Opatrenie Podopatrenie Zodpovednosť Spolupracujúci Termín 
Frekvencia 

odpočtu 
Indikátor1 Stav 2019 Cieľ 2021 Cieľ 2025 

údajov o stave 
predmetov v 
CEMUZ a CEDVU 

Vypracovať 
analýzu nákladov a 
prínosov investície 
do zlepšenia stavu 
depozitárov 
štátnych múzeí 

SKD IKP 
30. 6. 
2022 

polročne 
 

    

  
 
 
 

 
 

 
 
 

Optimalizovať 
činnosť siete 
verejných 
knižníc 

32. Zrevidovať 
štandardy MK SR 
pre verejné 
knižnice 

 
SKD  IKP 

30. 6. 
2022 

polročne         

33. Zadefinovať 
nosnú knižničnú 
sieť a pravidelne ju 
na základe kritérií 
efektivity 
a dostupnosti 
revidovať 

Definovať nosnú 
knižničnú sieť a 
pravidelne jej 
nastavenie 
prehodnocovať 

SKD IKP 
30. 6. 
2022 

ročne 
    

34. Zvýšiť počet 
verejných knižníc, 
ktoré sú zapojené 
v jednotnom 
knižnično-
informačnom 
systéme 

 
SKD 

IKP, SE, SPPS, 
NOC 

31. 12. 
2021 

ročne 

Podiel 
medziknižničných 

výpožičiek 
0,06 % 0,12 % 0,24 % 

Podiel verejných 
knižníc veľkostnej 
kategórie 7 – 11, 
zapojených do 

knižničného 
informačného systému 

18 % 50 % 100 %  

35. Pripraviť 
a predložiť na 
rokovanie vlády SR 
legislatívny 
materiál o znížení 
počtu povinných 
výtlačkov 

Pripraviť 
a predložiť na 
rokovanie vlády SR 
legislatívny 
materiál o znížení 
počtu povinných 
výtlačkov 

SMAAP SKD, IKP 
30. 6. 
2022 

polročne 
Počet povinných 

výtlačkov 
4 – 11 ks 

2 ks + 
elektronicky 
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Cieľ Opatrenie Podopatrenie Zodpovednosť Spolupracujúci Termín 
Frekvencia 

odpočtu 
Indikátor1 Stav 2019 Cieľ 2021 Cieľ 2025 

Zvýšiť 
adresnosť 
štátnej podpory 
obnovy 
pamiatok 

36. Vykonať 
analýzu vhodnosti 
nástrojov podpory 
ochrany pamiatok 
pre súkromné 
osoby 

 
IKP SE, SKD, MF SR 

31. 12. 
2023 

polročne         

37. Zvýšiť 
spoluúčasť 
žiadateľov 
o podporu cez 
OSSD a umožniť 
viacročnú podporu 

 
SKD SE, IKP, MF SR 

31. 12. 
2023 

ročne         

Zlepšiť 
stavebno-
technický stav 
pamiatkového 
fondu 

38. Zabezpečiť 
čerpanie 
eurofondov na 
rekonštrukciu 
pamiatok aj na 
pamiatky vo 
vlastníctve štátu  

 
SSO IROP PO3 SKD 

31. 12. 
2022 

polročne 
 

  
 

  

39. Rozšíriť projekt 
obnovy pamiatok  
nezamestnanými 

 
SKD  

IKP, SE, 
MPSVaR 

31. 12. 
2021 

polročne 
    

40. Prepájať 
vlastníkov 
nevyužitých 
pamiatok so 
záujemcami o 

Vytvoriť zoznam 
nevyužívaných 
pamiatok 

SKD  IKP, PÚ SR 
30. 6. 
2022 

polročne 
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Cieľ Opatrenie Podopatrenie Zodpovednosť Spolupracujúci Termín 
Frekvencia 

odpočtu 
Indikátor1 Stav 2019 Cieľ 2021 Cieľ 2025 

priestory 

Aktívne prepájať 
záujemcov o 
priestory s 
vlastníkmi 
nevyužívaných 
pamiatok 

SKD IKP 
31. 12. 
2023 

ročne 
Podiel znovu 

využívaných pamiatok 
zo zoznamu 

0 5 % 10 % 

41. Zaviesť 
systematickú 
kontrolu stavebno-
technického stavu 
pamiatkového 
fondu 

 
SKD 

PÚ SR, OKI-PI, 
IKP 

31. 12. 
2022 

ročne       
 

Zvýšiť efektivitu 
a transparentnos
ť činnosti PÚ SR 

42. Vytvoriť 
a zverejniť 
metodiky 
o  princípoch 
rozhodovania 
prípadoch 
stavebno-
technického 
zásahu ktoré by 
znižovali 
subjektívny aspekt 
rozhodnutí PÚ SR 

 
SKD 

PÚ SR, OKI-PI, 
IKP 

31. 12. 
2024 

ročne         

43. Viesť 
kompletnú 
databázu PÚ SR o 
obnove NKP a ich 
financovaní 

Vytvoriť metodiku 
na zapisovanie 
informácií do 
databázy PÚ SR 

SKD IKP, PÚ SR 
31. 12. 
2021 

polročne 
   

 Evidovať všetky 
projekty podporené 
z programu OSSD 

SKD IKP, PÚ SR 
31. 12. 
2023 

ročne 
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Cieľ Opatrenie Podopatrenie Zodpovednosť Spolupracujúci Termín 
Frekvencia 

odpočtu 
Indikátor1 Stav 2019 Cieľ 2021 Cieľ 2025 

44. Zaviesť do 
registra NKP 
kategorizáciu 
pamiatkového 
fondu podľa stupňa 
kultúrnej 
významnosti 

Definovať kritéria 
na stupeň ochrany 
a zásady ochrany 

SKD IKP, PÚ SR 
30. 6. 
2022 

ročne 
    

Zapracovanie 
kategorizácie do 
pamiatkového 
zákona 

SKD IKP, PÚ SR 
30. 6. 
2023 

ročne 
    

Zvýšiť 
prezentáciu 
a využívanie 
zdigitalizovanýc
h pamiatkových 
objektov 

45. Pripraviť, 
zverejniť 
a realizovať 
stratégie pre 
všetky digitalizačné 
pracoviská 
s nadefinovanými 
merateľnými 
ukazovateľmi   

 
SPPS 

 
IKP, SE, SKD, 

SUK, SMAAP, OI 

30. 6. 
2021 

polročne         

30. 6. 
2021 

polročne 

Úspora vyplývajúca 
z návrhov nových 
zmlúv o údržbe 

hardvéru a softvéru 

0   

46. Vytvorenie 
online platformy na 
sprístupnenie 
obchodne 
nedostupných diel 

Vytvorenie 
platformy 

SKD  IKP, SPPS, SNK 
30. 6. 
2022 

polročne 
  

 

 

Sledovať počet 
používateľov 

SKD IKP 
31. 12. 
2022 

ročne Počet výpožičiek 0 
 

sledovať 

Zvýšiť 
návštevnosť 
predstavení 
a nákladovú 
efektivitu 
organizácií 
scénického 
umenia 

47. Zaradiť do 
kontraktov medzi 
merateľné 
ukazovatele cieľov 
návštevnosť, 
obsadenosť a tržby 
zo vstupného 
s cieľom ich 
postupného 
zvyšovania 

 
SUK, SKD, 

SMAAP  
SE, IKP 

31. 12. 
2021 

ročne 
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Cieľ Opatrenie Podopatrenie Zodpovednosť Spolupracujúci Termín 
Frekvencia 

odpočtu 
Indikátor1 Stav 2019 Cieľ 2021 Cieľ 2025 

48. Pravidelne 
vyčíslovať celkové 
náklady 
jednotlivých 
umeleckých 
súborov pre viac 
súborové divadlá 
pripravením 
metodiky 
a úpravou 
analytického 
účtovníctva 

Pripraviť metodiku 
na vyčíslovanie 
nákladov 

IKP SUK, SE 
30. 6. 
2022 

polročne 
    

Upraviť účtovanie 
nákladov podľa 
prijatej metodiky 

IKP 
SUK, SND, ŠD 

KE, SE 
31. 12. 
2022 

ročne 
 

      

Zvýšiť kvalitu 
umeleckého 
vzdelávania 

49. Prijať 
a každoročne 
vyhodnocovať 
štandardy 
umeleckého 
vzdelávania na 
konzervatóriách 

Prijať štandardy 
umeleckého 
vzdelávania 

SUK 

Sektorová rada 
pre kultúru a 

vydavateľstvo, 
OÚ, HC, 

MŠVVaŠ SR, 
odborná 
verejnosť 

31. 12. 
2022 

ročne         

Vyhodnocovať 
štandardy 

umeleckého 
vzdelávania 

SUK 

Sektorová rada 
pre kultúru a 

vydavateľstvo, 
OÚ, HC, 

MŠVVaŠ SR, 
odborná 
verejnosť 

31. 12. 
2025 

ročne     
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Cieľ Opatrenie Podopatrenie Zodpovednosť Spolupracujúci Termín 
Frekvencia 

odpočtu 
Indikátor1 Stav 2019 Cieľ 2021 Cieľ 2025 

Zabezpečiť 
stabilné a 
efektívne 
financovanie 
RTVS 

50. Navrhnúť a 
implementovať 
udržateľný model 
financovania RTVS 

 
SMAAP IKP, RTVS, SE 

31. 12. 
2021 

polročne 
 

  
 

  

51. Vytvoriť systém 
hodnotenia 
verejnoprávnosti a 
kvality RTVS s 
merateľnými 
ukazovateľmi a ich 
pravidelné 
monitorovanie 

 
SMAAP IKP, RTVS 

31. 12. 
2021 

polročne         
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2. SPÔSOB RIADENIA A MONITORING 
 

Spôsob riadenia  

Efektívna koordinácia všetkých zainteresovaných strán v tomto Implementačnom pláne predstavuje kľúčový 

faktor na jeho úspešné napĺňanie a dosahovanie výsledkov. Pri odpočte opatrení komunikuje Implementačná 

jednotka s Útvarom hodnoty za peniaze a príslušnými sekciami Ministerstva kultúry SR, na validáciu údajov 

oslovuje aj iné rezortné a mimorezortné inštitúcie. 

 

Monitoring výstupov a výsledkov  

 

V rámci spolupráce pri plnení opatrení tohto Implementačného plánu poskytne Ministerstvo kultúry SR 

s príslušnými sekciami a zriadenými organizáciami, Implementačnej jednotke Úradu vlády SR súčinnosť, 

relevantné dáta a informácie na monitoring a vyhodnotenie plnenia jednotlivých opatrení k termínom podľa 

dohodnutej frekvencie vyhodnocovania. Ministerstvo zároveň poskytne všetky podkladové informácie v termínoch 

dohodnutých medzi Úradom vlády SR a Ministerstvom kultúry SR.  

 

Záväzné termíny na predkladanie podkladov z dôvodu odpočtu plnenia opatrení v Implementačnom pláne na rok 

2021: 

 
1. polrok (január - jún 2021) – do 15. júla 2021 (vrátane doplňujúcich informácií k Priebežnej implementačnej 
správe 2021) 
 
2. polrok (júl - december 2021) – do 15. januára 2022 (vrátane doplňujúcich informácií k Súhrnnej 
implementačnej správe 2021) 

 
Implementačná jednotka ÚV SR v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a ÚHP MF SR pripraví odpočet plnenia 

opatrení na polročnej báze. Na odpočet plnenia opatrení definovaných v Revízii výdavkov na kultúru bude slúžiť 

webová stránka Úradu vlády SR v časti Implementačná jednotka a časť Implementačné správy. V prípade 

akýchkoľvek zistených dátových alebo metodologických chýb, bude Implementačná jednotka ÚV SR po dohode 

s Ministerstvom kultúry SR realizovať nápravu v reportingu a zdrojoch.  
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Zoznam použitých skratiek 

AVF Audiovizuálny fond 

FPU Fond na podporu umenia 

HC Hudobné centrum 

ICOM SR International Council of Museum  Slovenská republika 

IKP Inštitút kultúrnej politiky 

GTSÚ Generálny tajomník služobného úradu 

KULT MINOR Fond na podporu kultúry národnostných menšín 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MGR Múzejná a galerijná rada 

MDV SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

MPSVaR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

NOC Národné osvetové centrum 

OI Odbor informatiky 

OKI-PI Odbor kontroly a inšpekcie – Pamiatková inšpekcia 

OLP Odbor legislatívy a práva 

OMS Odbor medzinárodnej spolupráce 

OU Odbor umenia 

OÚ Osobný úrad 

OVA Odbor vnútorného auditu 

OVOSM Odbor verejného obstarávania a správy majetku 

PÚ SR Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

RGS Rada galérií Slovenska 

ROPO rozpočtové a príspevkové organizácie 

RTVS Rozhlas a televízia Slovenska 

SE Sekcia ekonomiky 

SKAMI Sekcia kancelária ministerky 

SKD Sekcia kultúrneho dedičstva a kultúry menšín 

SMAAP Sekcia médií, audiovízie a autorského práva 

SND Slovenské národné divadlo 

SNG Slovenská národná galéria 

SNK Slovenská národná knižnica 

SPPS Sekcia podporných programov a služieb 

SSO IROP PO3 Sekcia SO pre IROP PO3 

SUK Sekcia umenia a kreativity 

ŠD KE Štátne divadlo Košice 

ŠT 1 Štátny tajomník 1 

ŠÚ SR Štatistický úrad SR 

ÚHP Útvar hodnoty za peniaze 

ZMS Zväz múzeí na Slovensku 

 


