PREDKLADACIA SPRÁVA

Nežná revolúcia, resp. Zamatová revolúcia, (angl. Velvet Revolution) v novembri 1989
(November ´89) je jednou z najdôležitejších historických udalostí v dejinách Slovenska.
V roku 2019 pripomíname 30. výročie tohto významného dejinného medzníka Čechov
a Slovákov, kľúčového z hľadiska obnovenia demokratického zriadenia v oboch krajinách.
Spomínané okrúhle výročie je zároveň vhodným rámcom pre rôznorodé aktivity
pripomínajúce si túto prelomovú udalosť našich dejín a príležitosťou pripomenúť si jej
nespochybniteľný hodnotový potenciál pre dnešok.
Predkladaný iniciatívny materiál Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vychádza zo
zámeru vlády Slovenskej republiky podporiť projekty reflektujúce výročia významných
osobností a dejinných medzníkov, deklarovaného v Programovom vyhlásení vlády SR na roky
2016 – 2020.
Na základe spomínanej iniciatívy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky boli oslovené
kľúčové štátne, kultúrne, pamäťové fondové inštitúcie, ďalší domáci a zahraniční partneri
a spracovaný návrh plánu aktivít na území Slovenskej republiky a aj v zahraničí. Mediálne
pokrytie najvýznamnejších aktivít osláv je v priebehu 2. polroka 2019 naplánované
prostredníctvom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a disponibilných kapacít Rozhlasu
a televízie Slovenska a Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
Po analýze predpokladaných finančných 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 uvedené
v prílohe materiálu. Celková výška požadovaných finančných prostriedkov na tieto podujatia
je 2 181 000 Eur, z toho 90 000 Eur kapitálových výdavkov, všetky vyčlenené pre rok 2019.
Ako forma financovania je predkladaný návrh, aby potrebné finančné prostriedky boli
pridelené jednotlivým hlavným organizátorom formu rozpočtového opatrenia z rozpočtovej
kapitoly Všeobecná pokladničná správa.
Ďalšie podujatia organizované k výročiam budú financované z vlastných zdrojov alebo z
iných súkromných a verejných zdrojov, napríklad v prípade úspešnosti žiadateľov
z verejnoprávneho dotačného Fondu na podporu umenia.
Prípravu jednotlivých schválených podujatí organizačne budú zabezpečovať ich hlavní
organizátori so spoluorganizátormi, ktorí sú uvedení v prílohe materiálu. Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky bude koordinovať prípravu a realizáciu najvýznamnejších podujatí
a aktivít k výročiu realizovaných najmä jeho priamo riadenými organizáciami.

Materiál súčasne informuje aj o uvažovanej predpokladanej účasti ústavných činiteľov,
zahraničných hostí a členov diplomatického zboru na jednotlivých podujatiach.
Materiál bol predmetom pripomienkového konania, pričom všetky zásadné pripomienky boli
akceptované, resp. čiastočne akceptované a zapracované. Boli akceptované aj ďalšie
požiadavky Úradu vlády Slovenskej republiky. Materiál sa na rokovanie vlády Slovenskej
republiky predkladá bez rozporov.
Materiál bude 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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