Štatút
Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru (ďalej len „rada“) upravuje
postavenie, pôsobnosť, zloženie a orgány rady.
Článok 2
Postavenie rady
Rada je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky
(ďalej len „vláda”) na riešenie otázok súvisiacich s rozvojom, tvorbou a podporou kultúry
a uchovávaním kultúrneho dedičstva.
Článok 3
Pôsobnosť rady
(1) Rada plní úlohy podľa vlastného plánu činnosti, ktorý nadväzuje na plán práce vlády
a plán legislatívnych úloh vlády.
(2) Rada najmä
a) zabezpečuje koordináciu rezortných politík a aktivít ústredných orgánov štátnej
správy v oblasti podpory tvorby a rozvoja kultúry a uchovávania kultúrneho dedičstva,
b) monitoruje, prerokúva a posudzuje koncepčné a strategické materiály zamerané na
podporu kultúry a iniciuje ich vypracovanie,
c) prerokúva a posudzuje plnenie opatrení vyplývajúcich zo schválených koncepcií
podporujúcich tvorbu a rozvoj kultúry a uchovávania kultúrneho dedičstva
vypracovaných ministerstvami a ostatnými orgánmi štátnej správy a samosprávnymi
krajmi,
d) prerokúva a posudzuje návrhy ústavných zákonov, zákonov, nariadení vlády a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa kultúry, ako aj správy

a informácie týkajúce sa kultúry,
e) predkladá ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy podnety na
tvorbu a zmenu právnych predpisov týkajúcich sa kultúry,
f) prijíma stanoviská k materiálom a právnym predpisom uvedeným v písmenách a) až d)
určeným na rokovanie vlády,
g) podáva iniciatívne návrhy vláde, ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej
správy, obciam, samosprávnym krajom, mimovládnym organizáciám, cirkvám a
náboženským spoločnostiam a záujmovým združeniam
s cieľom zachovania
kultúrnych hodnôt a zlepšenia podmienok tvorby a rozvoja kultúry,
h) posudzuje a prerokúva koncepcie rozvoja samosprávnych krajov s dôrazom na rozvoj
kultúry,
i) spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy pri tvorbe a realizácii programov
spolupráce štátu a právnických osôb zastupujúcich záujmy kultúrnej obce na
definovaní postupov a kritérií pre prístup týchto právnických osôb k verejným
zdrojom, na systému poskytovania dotácií týmto právnickým osobám a monitoruje

primeranosť zastúpenia kultúrnej obce v rozhodovacích, monitorovacích
a hodnotiacich orgánoch,
j) informuje podľa potreby, ale najmenej raz za kalendárny rok najneskôr do 31. marca
nasledujúceho kalendárneho roka prostredníctvom predsedu rady vládu o svojej
činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, a to predložením písomnej správy
o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, ktorú uverejní na webovom sídle
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“),
k) spolupracuje pri monitorovaní uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov
Slovenskej republiky, aktov Európskej únie a medzinárodných zmlúv, ktorými je
Slovenská republika viazaná v oblasti kultúry a ich implementácii do právneho
poriadku Slovenskej republiky,
l) iniciuje a monitoruje realizáciu úloh, odporúčaní a opatrení z nich vyplývajúcich pre
oblasť kultúry, ako aj postavenie umelcov,
m) zriaďuje výbory rady a dočasné pracovné skupiny, ak je to potrebné na riešenie
odborných problémov vo vybraných oblastiach.
Článok 4
Zloženie rady
(1) Rada sa skladá z predsedu, podpredsedu a ďalších členov rady.

(2) Členmi rady sú
a) za ústredné orgány štátnej správy
1. minister kultúry,
2. minister financií,
3. minister zahraničných vecí a európskych záležitostí,
4. minister práce, sociálnych vecí a rodiny,
5. minister školstva, vedy, výskumu a športu,
6. minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja,
7. minister hospodárstva,
8. minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
9. štátni tajomníci ministerstva kultúry,
10. splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny
b) za orgány územnej samosprávy
1. splnomocnený zástupca samosprávnych krajov,
2. predseda Združenia miest a obcí Slovenska,
3. prezident Únie miest Slovenska,
c) za verejnoprávne inštitúcie v oblasti kultúry
1. generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska,
2. predseda Matice Slovenskej,
d) za kultúrnu obec
1. predseda Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu,
2. traja zástupcovia reprezentatívnych profesijných združení aktívnych v oblasti
kultúry,
3. zástupca Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike,
4. zástupca Konferencie biskupov Slovenska,
e) traja zástupcovia kultúrneho a spoločenského života, ktorí sú uznávanými
osobnosťami kultúrneho a spoločenského života.
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(3) Predseda vlády vymenúva a odvoláva členov rady uvedených v
a) odseku 2 písm. b) v prvom bode a písm. d) v treťom a štvrtom bode na návrh
najvyššieho orgánu príslušnej právnickej osoby,
b) odseku 2 písm. d) v druhom bode na základe voľby uskutočnenej na zhromaždení
zástupcov reprezentatívnych profesijných združení aktívnych v oblasti kultúry (ďalej
len „zhromaždenie“),
c) odseku 2 písm. e) na základe návrhu ministra kultúry.
(4) Rada môže prizývať na svoje zasadnutia predstaviteľov ďalších zainteresovaných
orgánov a inštitúcií.
(5) Členstvo v rade a jej výboroch je bez nároku na odmenu.
(6) Funkčné obdobie členov rady je štvorročné.
(7) Členstvo v rade zaniká
a) vzdaním sa členstva,
b) odvolaním na základe návrhu orgánu podľa odseku 3,
c) smrťou,
d) odvolaním z funkcie, na ktorú je členstvo v rade viazané.
Článok 5
Orgány rady

(1) Orgánmi rady sú
a) predseda rady,
b) podpredseda rady,
c) sekretariát rady,
d) výbory rady,
e) dočasné pracovné skupiny.
(2) Predsedom rady je minister kultúry. Predseda rady za činnosť rady zodpovedá vláde.
(3) Podpredsedom rady je minister financií.
(4) Stálymi odbornými orgánmi rady sú
a) výbor rady pre umenie,
b) výbor rady pre kultúrne dedičstvo,
c) výbor pre kultúrno-osvetovú činnosť,
d) výbor rady pre médiá.
(5) Na riešenie konkrétnych pracovných úloh, najmä na prípravu podkladov rokovania rady,
môže rada zriaďovať ďalšie výbory rady a dočasné pracovné skupiny.
(6) Členov výborov rady a dočasných pracovných skupín vymenúva a odvoláva po
prerokovaní v rade predseda rady; zastúpenie v nich majú podľa povahy riešenej veci popri
zamestnancoch príslušných ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
odborníci navrhnutí zainteresovanými reprezentatívnymi profesijnými združeniami aktívnymi
v oblasti kultúry, samosprávnymi krajmi, Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest
Slovenska, cirkvami a náboženskými spoločnosťami Maticou slovenskou a Rozhlasom
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a televíziou Slovenska. Návrhy na členov výborov a dočasných pracovných skupín
predkladajú predsedovi rady členovia rady uvedení v článku 4 ods. 2 písm. a) až c) a písm. d)
v treťom a štvrtom bode a štatutárni zástupcovia reprezentatívnych profesijných združení
aktívnych v oblasti kultúry.
(7) Radu navonok zastupuje predseda rady, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda rady.
Počas neprítomnosti predsedu rady a podpredsedu rady môže radu v rozsahu poverenia
predsedom rady zastupovať štátny tajomník ministerstva kultúry.
(8) Pravidlá rokovania rady, ich zvolávanie, ďalšie podrobnosti činnosti rady, výborov rady
a dočasných pracovných skupín upravuje rokovací poriadok rady, ktorý schvaľuje rada.
(9)

Činnosť rady organizačne, technicky a administratívne zabezpečuje sekretariát rady,
ktorý je začlenený do organizačnej štruktúry ministerstva kultúry. Sekretariát rady riadi
tajomník, ktorého vymenúva a odvoláva predseda rady.
Článok 6
Voľba zástupcov profesijných združení

(1)

Sekretariát rady raz za štyri roky uverejňuje výzvu na spoluprácu s radou, ktorá je určená
profesijným združeniam aktívne činným v oblasti kultúry. Na základe výzvy sa môžu za
členov zhromaždenia uvedeného v článku 4 ods. 3 písm. a) prihlásiť profesijné združenia
aktívne činné v oblasti kultúry, ktoré zastupujú najmenej 100 osôb, sú registrované alebo
evidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 1) najmenej jeden rok a ktorých
prihlášky budú na základe výzvy podané sekretariátu rady v lehote určenej vo výzve,
ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa uverejnenia výzvy. Každé profesijné
združenie môže vyslať na zhromaždenie najviac troch svojich zástupcov.

(2) Výzvu podľa odseku 1 uverejní sekretariát rady na webovom sídle ministerstva kultúry.
Zhromaždenie volí členov rady na obdobie 4 rokov.
(3) Zhromaždenie vo svojom rokovacom poriadku upraví spôsob voľby členov rady podľa
článku 4 ods. 2 písm. d) v druhom bode.
Článok 7
Záverečné ustanovenie

Štatút rady nadobúda účinnosť dňom schválenia vládou.

V Bratislave, dňa 17. augusta 2016

Robert Fico
predseda vlády
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