PREDKLADACIA SPRÁVA
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“) predkladá na rokovanie vlády
Slovenskej republiky (ďalej len „vláda SR“) Koncepciu udržateľného rozvoja nehmotného
kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry na roky 2020 – 2025 (ďalej len „Koncepcia“)
v súlade s cieľmi Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 a Plánom práce
vlády SR na rok 2018. Predseda vlády SR schválil presun termínu plnenia úlohy z decembra
2018 na 31. október 2019 vzhľadom na v tom čase neukončené prebiehajúce schvaľovacie
procesy v medzinárodnom prostredí (činnosť Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného
kultúrneho dedičstva UNESCO).
Koncepčný materiál zameraný na udržateľný rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva
a tradičnej ľudovej kultúry s dôrazom na ich uplatnenie v širšom kultúrno-spoločenskom
kontexte je nadstavbou k platnej vládou SR schválenej rezortnej Koncepcii starostlivosti
o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020 (z roku 2015). Predkladaný materiál vznikol
z nevyhnutnosti reflektovať na národnej úrovni obsahové a tematické rozšírenie Operačných
smerníc a ďalších súvisiacich aplikačných dokumentov k Dohovoru na ochranu nehmotného
kultúrneho dedičstva UNESCO (ďalej len “Dohovor”) prijatých na medzinárodnej úrovni
v nadväznosti na ciele Agendy 2030 a udržateľný rozvoj, ktorých aktuálne zameranie
presahuje pôsobnosť a kompetencie rezortu kultúry. Slovenská republika ratifikovala
Dohovor v roku 2006, čím sa medzinárodne zaviazala plniť záväzky z neho vyplývajúce.
Predkladaná Koncepcia je dôležitým nástrojom k plnohodnotnému plneniu týchto záväzkov
v rámci SR, vrátane povinnosti vypracovať a predložiť Medzivládnemu výboru Dohovoru
periodickú Hodnotiacu správu o stave implementácie Dohovoru na národnej úrovni v súlade
s inovovanými medzinárodne akceptovanými a schválenými pravidlami.
Materiál obsahuje stručný prehľad aktuálnych nástrojov štátnej kultúrnej politiky
v predmetnej oblasti na Slovensku a zároveň víziu a Návrh rámca hodnotenia implementácie
Dohovoru s definovaním dlhodobých, strednodobých i krátkodobých cieľov rozpracovaných
v 8 samostatných tematických skupinách, 26 hlavných a 84 pridružených ukazovateľoch
predstavujúcich medzinárodne definovaný návod k efektívnemu dosahovaniu kľúčových
cieľov a vízií Dohovoru. Ich definovanie je výsledkom odborného konsenzu realizovaného
v externom expertnom prostredí vo väzbe na činnosť Medzivládneho výboru Dohovoru
v rokoch 2017 – 2019. Všetky relevantné dokumenty boli

oficiálne schválené Valným

zhromaždením členských štátov Dohovoru. Miera a rozsah ich plnenia na národnej úrovni je
závislá od kultúrno-spoločenských i geopolitických špecifík jednotlivých členských štátov.

Nové pravidlá a harmonogram podávania periodických Hodnotiacich správ o implementácii
Dohovoru v zmysle rozšírených cieľov a opatrení zadefinovali pre SR (spolu s ostatnými
európskymi štátmi) povinnosť podať periodickú Hodnotiacu správu o implementácii
Dohovoru Medzivládnemu výboru k 15. decembru 2021. Z dôvodu tematického rozšírenia
agendy a s tým

súvisiaceho

kompetenčného

presahu

je

nevyhnutné

zainteresovať

do implementácie Dohovoru aj ďalšie relevantné subjekty – ústredné orgány štátnej správy
(najmä Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo
dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky,

Ministerstvo

pôdohospodárstva

a rozvoja

vidieka

Slovenskej

republiky,

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky). Hlavným prínosom predkladanej Koncepcie
je oficiálne zaangažovanie jednotlivých rezortov do plnenia cieľov tak, aby priebežne vedome
participovali na implementácii Dohovoru (podľa vecne príslušných kompetencií) a zároveň sa
aktívne podieľali na príprave podkladov k periodickej Hodnotiacej správe, ktorá bude
zostavená v gescii MK SR. Správa predložená Medzivládnemu výboru spolu so Záverečnou
správou o plnení rezortnej Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020
(úloha B.2 uznesenia vlády SR č. 12 zo 7. januára 2015 s termínom predloženia na rokovanie
vlády SR do 31. 3. 2021) budú východiskom k následnému vypracovaniu Národného akčného
plánu udržateľného rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry na
roky 2022 – 2025.
Materiál v predloženej podobe nebude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy,
nebude mať žiadny vplyv na informatizáciu spoločnosti, sociálny vplyv a vplyv
na podnikateľské ani životné prostredie. Všetky tieto faktory sú konkretizované v doložke
vybraných vplyvov, ktorá je súčasťou materiálu.
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