Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Koncepcia udržateľného rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry na
roky 2020-2025
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
☒
Materiál legislatívnej povahy
☐
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
☐
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
SR*

október 2019
október 2019

2. Definícia problému
Ministerka kultúry predkladá do medzirezortného pripomienkového konania iniciatívny materiál
Koncepcia udržateľného rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry na
roky 2020-2025, ktorý obsahuje Návrh rámca implementácie Dohovoru na ochranu nehmotného
kultúrneho dedičstva UNESCO ratifikovaného Slovenskou republikou v roku 2006 v nadväznosti na
aktualizované Operačné smernice a súvisiace dokumenty zohľadňujúce udržateľný rozvoj a Agendu
2030, ktoré majú nadrezortný prierezový charakter.
3. Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Koncepcia vychádza zo zámeru vlády Slovenskej republiky deklarovaného v Programovom
vyhlásení vlády SR na roky 2016 – 2020. Hlavným cieľom je oficiálne zapojenie jednotlivých
rezortov do plnenia cieľov definovaných v Návrhu rámca implementácie Dohovoru na ochranu
nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO tak, aby priebežne vedome participovali na jeho
implementácii v súlade s vecne príslušnými kompetenciami a zároveň sa aktívne podieľali na
príprave podkladov k periodickej Hodnotiacej správe, ktorá bude zostavená v gescii MK SR
a predložená Medzivládnemu výboru Dohovoru k 15. decembru 2021.
4. Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Priamo dotknuté subjekty – Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva , vedy, výskumu a športu
SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR,
5. Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované
a posudzované.
Pri posudzovaní alternatív sa vzalo do úvahy, že v rámci rezortu existuje Koncepcia starostlivosti
o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020 s priamo zadefinovanými úlohami v gescii MK SR, ktorej
platnosť bude končiť v roku 2020. Existuje viacero stratégii, pričom pre celý rezort platí Stratégia
rozvoja kultúry na roky 2014-2020, ktorej obdobie pôsobenia bude taktiež končiť v roku 2020. K 31.
12. 2020 má MK SR predložiť Stratégiu rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry
národnostných menšín.
Pri príprave materiálu, ktorý je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2016-2020

bola zvolená forma „koncepcie“, ktorá navrhuje vízie ciele, tematické okruhy a konkrétne
ukazovatele definované v Návrhu rámca hodnotenia implementácie Dohovoru na ochranu
nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Na základe uvedeného bude možné vypracovať
Hodnotiacu správu implementácie Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva za SR,
ktoré je povinná SR predložiť Medzivládnemu výboru k Dohovoru do 15. decembra 2021 a následne
nastaviť Národný akčný plán udržateľného rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej
ľudovej kultúry na roky 2022-2025. Keďže sa ešte nejedná o samotnú stratégiu, ani akčný plán
s konkrétnymi opatreniami, nie je identifikovaný dopad na rozpočet verejnej správy.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
☐ Áno
☒ Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena
dotkne:
7. Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek
EÚ spolu s odôvodnením.
Netýka sa.
8. Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo
Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
z toho rozpočtovo zabezpečené
vplyvy
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Sociálne vplyvy
Vplyvy na životné prostredie
Vplyvy na informatizáciu
Vplyvy na služby verejnej správy pre
občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na
občana
vplyvy na procesy služieb vo
verejnej správe

☐
☐

Pozitívne
Áno

☒
☒

Žiadne
Nie

☐
☐

Negatívne
Čiastočne

☐
☐
☐
☐
☐

Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne

☒
☒
☒
☒
☒

Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne

☐
☐
☐
☐
☐

Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

10. Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
11. Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných
vplyvov
PhDr. Radoslav Ragač, PhD., sekcia kultúrneho dedičstva a kultúry menšín MK SR,
radoslav.ragac@culture.gov.sk, 02/20 482 415

12. Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní
doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci
predbežného pripomienkového konania

