Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh rámcového zabezpečenia účasti Slovenskej republiky na akcii
Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
☒
Materiál legislatívnej povahy
☐
Transpozícia práva EÚ
☐
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Charakter predkladaného materiálu

Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*

november 2019

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
SR*

december 2019

2. Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Ministerka kultúry predkladá na rokovanie vlády na schválenie materiál „Návrh rámcového zabezpečenia
účasti Slovenskej republiky na akcii Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026“
Európske hlavné mesto kultúry (ďalej len „EHMK“) je iniciatíva Európskej únie, ktorá sa riadi Rozhodnutím
č. 445/2014/EÚ v znení Rozhodnutia (EÚ) 2017/1545 na roky 2020 až 2033. Podľa tohto Rozhodnutia bude
v roku 2026 jedno zo slovenských miest, spolu s jedným fínskym mestom, držiteľom titulu EHMK. Stať sa
hostiteľom EHMK je pre mesto jedinečnou príležitosťou, ktorá môže byť nositeľom pozitívneho kultúrneho,
spoločenského a hospodárskeho vplyvu.
Podľa Rozhodnutia č. 445/2014/EÚ je každý členský štát EÚ zodpovedný za organizáciu súťaže medzi
svojimi mestami v súlade s harmonogramom. Slovenská republika má povinnosť uverejniť výzvu na
predkladanie žiadostí najmenej 6 rokov pred rokom titulu, t. j. najneskôr do konca roka 2019. Víťaz súťaže,
ktorý získa titul EHMK 2026, musí byť zvolený do konca roka 2021.

3. Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Cieľom akcie Európske hlavné mesto kultúry je zdôrazniť kultúrne bohatstvo a rôznorodosť, ako aj spoločné
kultúrne aspekty v Európe, a tým prispieť k zblíženiu európskych národov a zlepšeniu vzájomného
porozumenia.
Na tomto základe sa všeobecné ciele akcie EHMK určili takto: na jednej strane chrániť a propagovať rôznosť
kultúr v Európe a zdôrazňovať ich spoločné prvky, ako aj zvyšovať u občanov pocit, že patria do spoločnej
kultúrnej oblasti, a na druhej strane podporovať príspevok kultúry k dlhodobému rozvoju miest na
hospodárskej, sociálnej a urbánnej úrovni v súlade s ich príslušnými stratégiami a prioritami.
V súlade s týmito cieľmi sa činnosti, ktoré mesto označené ako EHMK rozvinie, budú snažiť o rozširovanie
rozsahu, rozmanitosti a európskeho rozmeru kultúrnej ponuky v meste, a to aj pomocou medzinárodnej
spolupráce; o sprístupňovanie kultúry a účasť na nej; o posilnenie kapacity kultúrneho sektora mesta a jeho

prepojenie s inými sektormi, ako aj o zvýšenie jeho medzinárodného profilu prostredníctvom kultúry.
Slovenská republika už organizovala EHMK v r. 2013, kedy sa držiteľom titulu stalo mesto Košice. Pri
príprave akcie bude prínosné zužitkovať skúsenosti nadobudnuté pri tejto príležitosti. Aktivity v oblasti
vytvárania sietí medzi mestami, ktoré boli, sú a budú držiteľmi titulu Európske hlavné mesto kultúry
podporujú výmenu skúseností a osvedčených postupov.
Cieľom predloženého materiálu je zabezpečiť prípravu účasti Slovenskej republiky na akcii EHMK v súlade
s pravidlami uloženými Rozhodnutím č. 445/2014/EÚ v znení Rozhodnutia (EÚ) 2017/1545 na roky 2020 až
2033.
Výber držiteľa titulu prostredníctvom súťaže koordinuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Pri
zabezpečení rozpočtových východísk prípravy a realizácie EHMK spolupracuje MK SR s ďalšími orgánmi
štátnej správy podľa potreby (viď príloha „Financovanie EHMK“).

4. Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Ministerstvo kultúry SR
Mestá, ktoré sa do súťaže zapoja, a kultúrne subjekty v nich
Ďalšie orgány štátnej správy podľa potreby

5. Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Podľa Rozhodnutia č. 445/2014/EÚ je každý členský štát EÚ zodpovedný za organizáciu súťaže medzi svojimi
mestami v súlade s harmonogramom. Iné alternatívy, vrátane nulového variantu, neboli vzhľadom na túto
skutočnosť posudzované.

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.

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
z toho vplyvy na MSP
Sociálne vplyvy
Vplyvy na životné prostredie
Vplyvy na informatizáciu
Vplyvy na služby verejnej správy pre

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Pozitívne
Áno
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne

☒
☐
☒
☐
☒
☒
☒

Žiadne
Nie
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Negatívne
Čiastočne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na
občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

10. Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
V súčasnosti sa ešte iba pripravuje verejná súťaž EHMK a teda nepoznáme víťazný projekt. Preto nie je možné
konkretizovať žiaden z vybraných vplyvov, hoci je zrejmé, že akcia EHMK 2026 bude mať vplyv na rozpočet
verejnej správy, podnikateľské prostredie a tiež bude mať pozitívne sociálne vplyvy, ktoré budú po schválení
víťazného projektu spracované a zhodnotené (kvalitatívne a kvantitatívne) aj v príslušnej analýze sociálnych
vplyvov. Návrh rozpočtu bude známy až po ukončení súťaže a výbere jedného mesta v roku 2021.
Príloha „Financovanie akcie Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026“ obsahuje
informatívny prehľad rozpočtov minulých EHMK, vyhodnotenie ekonomického dopadu EHMK Košice 2013
a náčrt možných zdrojov financovania EHMK.
Predložený návrh tiež predpokladá vplyv na všetky typy podnikov v regióne vzhľadom na predpokladané
stavebné investície a nárast dopytu po službách návštevníkov podujatia. Presnejší počet dotknutých
podnikateľov nie je zatiaľ možné vyčísliť. V prípade EHMK Košice 2013 sa odhaduje, že výdavky na stavebné
investície zvýšili celkovú produkciu všetkých odvetví v regióne o 100 mil. EUR, príjmy zamestnancov, ktorí
pracovali na tejto navýšenej produkcii vzrástli v absolútnej hodnote o 10,7 mil. EUR a priamo nepriamo a
indukovane vytvorili stavebné investície v regióne 771 nových pracovným miest. Nárast pridanej hodnoty bol
vo výške 38,6 mil. €, čo je približné rovné vplyvu stavebných investícií na nárast regionálneho hrubého
produktu Košického kraja. Domáci a zahraniční návštevníci podujatí EHMK 2013 v rokoch 2012 a 2013 minuli
v regióne približne 30,8 mil. EUR, ktoré priamo súviseli s projektom Košice EHMK 2013. Tieto dodatočné
výdavky návštevníkov vyvolali zvýšenie celkovej produkcie v regióne v hodnote 51,4 mil. €, zvýšili príjmy
zamestnancov podieľajúcich sa na tejto produkcii o 10,6 mil. € a vytvorili 532 nových pracovných miest.
Celkový nárast pridanej hodnoty súvisiaci s výdavkami návštevníkov sa odhaduje na 22,3 mil. EUR, čo
približne zodpovedá nárastu regionálneho hrubého produktu vyvolaného výdavkami návštevníkov (Hudec,
Džupka, Šebová, et al., 2014).

11. Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
PhDr. Gabriela Madrová, odbor medzinárodnej spolupráce a protokolu, Ministerstvo kultúry SR

12. Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky,
príp. analýz vplyvov vychádzali.
Rozhodnutie č. 445/2014/EÚ v znení Rozhodnutia (EÚ) 2017/1545 na roky 2020 až 2033. Úradný vestník
Európskej únie, OJ L 132 zo dňa 3. mája 2014: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0445&from=EN#d1e1050-1-1 a OJ L 237 z 13. septembra
2017: http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017D1545.
Hudec, O., Džupka, P., Šebová, M., et al. (2014): Projekt Košice EHMK 2013: Evaluačná správa 2012 –
2014.

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

