MEMORANDUM
medzi
MINISTERSTVOM ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
a
MINISTERSTVOM KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
o spolupráci pri príprave kultúrno-spoločenskej prezentácie
počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v 2. polroku 2016
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len
„MZVaEZ SR“)
zastúpené podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky Miroslavom Lajčákom
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava
a
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“)
zastúpené ministrom kultúry Slovenskej republiky Marekom Maďaričom
Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava
(ďalej len „strany“)
uvedomujúc si význam kultúrno-spoločenskej prezentácie na Slovensku a v zahraničí počas
predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016 (ďalej len „SK PRES
2016“) sa dohodli na nasledovnom:
I. Úvod
Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom Programovom vyhlásení na roky 2012-2016
zaviazala, že SK PRES 2016 je jednou z hlavných priorít v oblasti európskych záležitostí.
Predsedníctvo predstavuje jednu z najvýznamnejších úloh vyplývajúcich z členstva
Slovenskej republiky v Európskej únii. Okrem jeho hlavnej úlohy, ktorou je vedenie rokovaní
prípravných orgánov Rady EÚ a rokovaní Rady EÚ, tvorí zabezpečenie kultúrnospoločenskej prezentácie počas SK PRES 2016 jeho neoddeliteľnú a dôležitú súčasť.
Vláda Slovenskej republiky v tejto súvislosti schválila dňa 19. 3. 2014 iniciatívny materiál
MZVaEZ SR „Návrh koncepcie vizuálnej, mediálnej, kultúrnej a komunikačnej prezentácie
počas predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016“, na ktorý nadväzuje aj toto
memorandum.
II. Všeobecné podmienky spolupráce

1. MZVaEZ SR je hlavným koordinátorom prípravy SK PRES 2016. Na účely SK PRES

2016 bol od 1. 1. 2015 vytvorený Sekretariát SK PRES, ktorý plní funkciu hlavného
gestora prípravy kultúrno-spoločenskej prezentácie. V rámci Sekretariátu SK PRES bola
zriadená pozícia koordinátora, ktorý bude v úzkej súčinnosti a spolupráci s MK SR
a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti zabezpečovať všetky úlohy a aspekty
kultúrno-spoločenskej prezentácie SK PRES 2016 v oblasti plánovania, prípravy,
realizácie a finančného zabezpečenia prezentácie.
2. Príprava a realizácia aktivít kultúrno-spoločenskej prezentácie počas SK PRES 2016 bude
formálne koordinovaná pracovnou skupinou pre kultúrnu a mediálnu prezentáciu v rámci
Medzirezortnej koordinačnej rady pre prípravu predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016
(MKR).
3. Na účel dosiahnutia zámerov proklamovaných v „Návrhu koncepcie vizuálnej, mediálnej,
kultúrnej a komunikačnej prezentácie počas predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016“ a
v memorande sa strany dohodli na rozdelení úloh a kompetencií nasledovne:
3.1.MZVaEZ SR zabezpečí:
3.1.1. Prostredníctvom zastupiteľských úradov SR v zahraničí (ďalej len „ZÚ SR“)
dôstojné scény a priestory na vystúpenie hudobných a divadelných telies, ako aj na
umiestnenie výstav v príslušnej krajine so zreteľom na dané finančné možnosti
v termíne do 31. 12. 2015.
3.1.2. Každý ZÚ SR zorganizuje počas SK PRES 2016 aspoň jedno kultúrnoprezentačné podujatie.
3.1.3. Organizačné a sprievodné aktivity súvisiace s konaním podujatí v zahraničí (návrh
a tlač pozvánok s logom SK PRES 2016 a ich distribúciu v krajine pôsobenia ako
aj protokolárny priebeh akcií).
3.1.4. Spoločenský podnik pred predstavením/vernisážou alebo po predstavení/vernisáži.
3.1.5. Asistenciu organizátorom podujatia v prípade potreby podľa svojich možností.
3.1.6. Prípravu nového výstavného foto-projektu pod názvom „Slovensko - bohatstvo
v rozmanitosti - tradície a súčasnosť“.
3.1.7. Prípravu nového projektu „Slováci vo svete kultúry“ vo forme panelovej výstavy.
3.1.8. Prezentáciu/výzdobu budovy Rady EÚ a ďalších inštitúcií EÚ.
3.1.9. Prezentáciu na vhodných tradičných kultúrnych festivaloch.
3.1.10. Prípravu, logistiku a distribúciu prezentačného balíčka C, ktorý tvorí časť balíčkov
A a B (rozdelenie balíčkov viď príloha č. 2).
3.1.11. Financovanie dohodnutých projektov.

3.2. MK SR zabezpečí:

3.2.1. Prípravu a realizáciu projektov kultúrno-spoločenskej prezentácie uvedených
v prílohe č. 2 (Projekty kultúrno-spoločenskej prezentácie počas SK PRES 2016
zabezpečované MK SR), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto memoranda.
3.2.2. Výber umelcov na jednotlivé vystúpenia hudobných, divadelných a tanečných
telies v rámci podujatí organizovaných MK SR.
3.2.3. Zostavenie scenára a programu vystúpení a podujatí organizovaných MK SR.
3.2.4. V súčinnosti s MZVaEZ SR transport výstav do/z miesta konania (medzinárodný
ako aj vnútroštátny v rámci krajiny realizácie), ako aj osoby zabezpečujúce
inštaláciu a deinštaláciu výstav, ktoré budú po dohode oboch strán hradené
z finančných prostriedkov SK PRES 2016.
3.2.5. Na dohodnuté koncertné vystúpenia z rozpočtu SK PRES 2016 cestovné náhrady
alebo honoráre pre umelcov, medzinárodnú ako aj vnútroštátnu prepravu do/z
krajiny vystúpenia, ubytovanie, diéty, poistenie umelcov a iné1).
3.2.6. Vyhotovenie jedného nového výstavného projektu zameraného na prezentáciu
súčasného Slovenska v krajinách Európskej únie.
3.2.7. Priestory novej budovy Slovenského národného divadla vrátane foyer a ostatných
potrebných priestorov na realizáciu slávnostného otváracieho koncertu SK PRES
2016, ktorého termín je stanovený na 1. júla 2016 bezodplatne.
3.2.8. Kultúrny program slávnostného otváracieho koncertu SK PRES 2016
v Bratislave (kombinácia speváckeho a tanečného vystúpenia vrátane orchestra)
a jeho dramaturgie.
3.2.9. Priamy prenos RTVS zo slávnostného otváracieho koncertu SK PRES 2016
v Bratislave za podpory MZVaEZ SR.
3.2.10. Ustanovenie kontaktnej osoby príslušného odboru/sekcie MK SR, ktorá bude
komunikačným partnerom pre koordinátora v rámci Sekretariátu SK PRES
MZVaEZ SR.
III. Finančné zabezpečenie
1. Na účel zabezpečenia kultúrno-spoločenskej prezentácie počas SK PRES 2016 podľa

tohto memoranda budú finančné prostriedky alokované na medzirezortnom rozpočtovom
programe 0D4 - SK PRES 2016, ktorého gestorom je MZVaEZ SR v súlade so
schváleným rozpočtom pre príslušné rozpočtové obdobie.
2. V týchto prostriedkoch budú zahrnuté výdavky na prezentáciu pre jednotlivých gestorov
podujatí v 3 základných lokalitách: Slovenská republika, Brusel a Štrasburg, ostatné
členské štáty EÚ a tretie štáty.

1)

V zmysle dohôd medzi umelcami a MK SR

3. V záujme včasného, efektívneho a hospodárneho využitia finančných prostriedkov budú
MK SR z medzirezortného rozpočtového programu 0D4 - SK PRES 2016 poskytnuté
rozpočtové prostriedky na projekty uvedené v prílohe č. 1. Akákoľvek zmena objemu
alebo účelu použitia finančných prostriedkov musí byť vopred dohodnutá s MZVaEZ
SR/PRES. Špecifikáciu použitia týchto prostriedkov vypracuje MK SR v súčinnosti
s gestorom medzirezortného rozpočtového programu MZVaEZ SR vo vopred
dohodnutých termínoch.
4. Prezentácia počas SK PRES 2016 pokrýva doplnkové aktivity a nesmie suplovať
plánované prezentačné aktivity hradené z bežných rozpočtových prostriedkov.
5. Všetky dodatočne vzniknuté náklady, ktoré vyplynú zo zabezpečenia činností v zmysle čl.
II. bodu 3.2.4. a 3.2.5. tohto memoranda, budú uhradené MK SR zo strany MZVaEZ SR
z rozpočtu SK PRES 2016. Za dodatočné náklady budú považované náklady
odkonzultované a odsúhlasené MZVaEZ SR.
6. Ostatné kultúrne podujatia organizované MK SR, ktoré sa budú konať počas SK PRES
2016 na Slovensku i v zahraničí, a realizovali by sa bez ohľadu na SK PRES v druhom
polroku 2016, nebudú financované z rozpočtu SK PRES 2016.
7. MZVaEZ SR ako disponent rozpočtu SK PRES 2016 si vyhradzuje právo na úpravu
rozpočtu na kultúrne podujatia v prípade vyčlenenia nižšieho ako predloženého rozpočtu
SK PRES na rok 2016 Ministerstvu financií SR. V tomto prípade MZVaEZ SR a MK SR
vo vzájomnej spolupráci upravia prílohu č. 1 tohto memoranda zohľadňujúc finančné
možnosti rozpočtu SK PRES 2016.
IV. Záverečné ustanovenia
1. Memorandum je možné po vzájomnej dohode strán v prípade potreby meniť a dopĺňať
písomnou formou.
2. Písomný styk medzi stranami sa bude realizovať prostredníctvom nasledujúcich adries:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Sekretariát predsedníctva SR v Rade EÚ
Odbor pre komunikáciu a prezentáciu
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
Ministerstvo kultúry SR
Sekcia medzinárodnej spolupráce
Odbor multilaterálnej spolupráce
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava
3. Memorandum nadobudne platnosť dňom jeho podpisu a uzatvára sa na dobu do ukončenia
aktivít súvisiacich s SK PRES 2016, najneskôr do konca predsedníckeho tria Holandsko Slovensko - Malta do 30. 6. 2017.

4. Rozdelenie prezentačných balíčkov A, B a C uvedených v prílohe č. 2 tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto memoranda.
Podpísané v Bratislave, dňa
2015, v dvoch pôvodných vyhotoveniach v slovenskom
jazyku, z ktorých každá strana obdrží jedno znenie.

Miroslav Lajčák
podpredseda vlády a minister
zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky

Marek Maďarič
minister kultúry
Slovenskej republiky

