Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k
30. výročiu Novembra ´89
Úvod
V roku 2019 si pripomíname 30. výročie Nežnej revolúcie, resp. Zamatovej revolúcie (angl.
Velvet Revolution) - udalostí z Novembra ´89, ktoré viedli k pádu totalitného komunistického
režimu v Československu a sú jedným zo základných pilierov demokratickej štátnosti
Slovenskej republiky.
S cieľom dôstojne si toto významné výročie pripomenúť vznikol na základe zámeru v
Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016 – 2020 podporiť projekty reflektujúce výročia
významných osobností a dejinných medzníkov z iniciatívy Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky tento iniciatívny materiál.
Hlavnými organizátormi podujatí k 30. výročiu Novembra 89 sú Úrad vlády Slovenskej
republiky, a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s organizáciami v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti a ďalšími spoluorganizátormi.

Financovanie podujatí a aktivít
Po analýze predpokladaných nákladov a sumarizácii požiadaviek na krytie časti
predpokladaných nákladov na podujatia zo štátneho rozpočtu ministerka kultúry SR z vlastnej
iniciatívy predkladá na rokovanie vlády materiál, ktorý kvantifikuje náklady a navrhuje
financovať zo štátneho rozpočtu - kapitoly Všeobecná pokladničná správa podujatia
a aktivity uvedené v prílohe materiálu. Celková výška požadovaných finančných prostriedkov
na tieto podujatia je 2 181 000 Eur, z toho 90 000 Eur kapitálových výdavkov, všetko v roku
2019. Ako forma financovania je predkladaný návrh, aby potrebné finančné prostriedky boli
pridelené z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa jednotlivým hlavným
organizátorom formu rozpočtového opatrenia. Prehľad podujatí je uvedený v prílohe.
PODUJATIA A AKTIVITY POŽADUJÚCE PODPORU ZO ŠTÁTNEHO
ROZPOČTU

Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry SR

BV

KV

80 000 €
1 391 500 €

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR

113 000 €

Ústav pamäti národa

17 500 €

Spolu
80 000 €

80 000 €

1 471 500 €
113 000 €

10 000 €

27 500 €

Klub ´89, o. z.

49 000 €

49 000 €

RTVS

370 000 €

370 000 €

Tlačová agentúra Slovenska

70 000 €

70 000 €

SPOLU

2 091 000 €

90 000 €

2 181 000 €

Pre potreby štátnej reprezentácie v zahraničí bude pre rezort Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR pripravená panelová výstava a viaceré podujatia a aktivity, najmä
z ponuky rezortných organizácií Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Prípravu
jednotlivých schválených podujatí a aktivít organizačne budú v plnom rozsahu zabezpečovať
ich hlavní organizátori so spoluorganizátormi. Predpokladaná účasť ústavných činiteľov
a zahraničných hostí bude zabezpečovaná v dostatočnom predstihu na základe spolupráce
organizátorov s protokolmi ústavných činiteľov a diplomatickými zbormi.

ĎALŠIE PREDPOKLADANÉ PODUJATIA A AKTIVITY BEZ PODPORY ZO
ŠTÁTNEHO ROZPOČTU
Ďalšie podujatia organizované k významnému 30. výročiu Novembra ´89 najmä v regiónoch
budú realizované kombináciou verejných a súkromných zdrojov.

Záver
Zabezpečenie dôstojných osláv 30. výročia Novembra ´89 v roku 2019 si vyžaduje úzku
koordináciu ústredných orgánov štátnej správy, hlavných organizátorov a spoluorganizátorov
a ďalších inštitúcií a najmä finančné zabezpečenie podujatí a aktivít. Ministerstvo kultúry
zriadi koordinačný výbor na prípravu a realizáciu podujatí a aktivít k 30. výročiu Novembra
´89 zložený zo zástupcov ústredných orgánov štátnej správy a ich organizácií, Kancelárie
Národnej rady Slovenskej republiky, spolkov, Rozhlasu a televízie Slovenska a Tlačovej
agentúry Slovenskej republiky a ďalších partnerov. Z tohto dôvodu predkladaný materiál
predpokladá uloženie úloh súvisiacich s prípravou a zabezpečením podujatí hlavnými
organizátormi a participáciou zainteresovaných ústredných orgánov štátnej správy a ostatných
kooperujúcich inštitúcií prijatím uznesenia vlády SR.
Mediálnymi partnermi podujatí budú prioritne verejnoprávne inštitúcie Tlačová agentúra
Slovenskej republiky a Rozhlas a televízia Slovenska, čo je tiež zakomponované do uznesenia
vlády SR.
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