NÁVRH VLÁDY
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s
ochorením COVID-19

Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v súvislosti s ochorením COVID-19.
Návrhom zákona sa reaguje na aplikačné problémy, ktoré sa vyskytli pri uplatňovaní niektorých
všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z
11. marca 2020 a vyhláseného núdzového stavu uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z
15. marca 2020 z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARSCoV-2 na
území Slovenskej republiky.
Nakoľko šírenie tohto vírusu spôsobuje priame negatívne dopady na európsku aj domácu
ekonomiku, je nevyhnutné prijať opatrenia na zmiernenie týchto dopadov.
Návrhom zákona sa menia a dopĺňajú:
-

zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení
zákona č. 374/2013 Z. z.,
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení
neskorších predpisov,
zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov,
zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných
obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov,
zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č.
434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a
zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu zákona je dočasne a vyvážene upraviť zmluvné podmienky realizácie verejných
kultúrnych podujatí predovšetkým tak, aby objektívna nemožnosť konania podujatia nespôsobila
neprimeranú negatívnu ekonomickú záťaž pre jeho usporiadateľa, a zároveň ponúknuť vhodné
(náhradné) alternatívy pre tých, ktorí sa mali podujatia zúčastniť.
Ďalej je cieľom návrhu zákona optimalizovať odvodovú povinnosť do umeleckých fondov
zriadených zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. v znení neskorších
predpisov na obdobie do 31. decembra 2020, resp. vzniknutú k roku 2020, a to predovšetkým
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pozastavením povinnosti zrážať umelcom 2%-ný príspevok do týchto umeleckých fondov. Návrh
zákona umožňuje aj širší prístup k podpore pre umelcov.
Mimoriadna situácia spôsobená šírením ochorenia COVID-19 spôsobuje prepad tržieb vo výške
60-80 % u väčších rádií a vo výške 80-100% u malých lokálnych rádií. Uvedený výpadok
príjmov ohrozuje existenciu trhu súkromných rozhlasových vysielateľov, ktoré v súčasnej dobe
plnia aj nezastupiteľnú úlohu medzi relevantnými a dôveryhodnými informačnými zdrojmi. Preto
je cieľom návrhu zákona umožnenie prípravy rádií na konsolidáciu trhu a efektívne využívanie
frekvenčného spektra aj na rozhlasové vysielanie, tým, že právna úprava umožní aby jeden
vysielateľ mal viacero programových služieb. Takáto úprava umožní rozvoj služieb už na jeseň
2020, čo by mohlo napomôcť stabilizácii trhu rozhlasového vysielania bezprostredne po odznení
krízovej situácie.
Cieľom návrhu zákona je aj zjednocujúca úprava vybraných procesných lehôt v rámci činností
Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných
menšín, ako aj zjednocujúca úprava administratívnych procesov a náležitostí v uvedených
fondoch sledujúc ich zjednodušenie v záujme možnej efektívnejšej reakcie k období krízovej
situácie. V danom kontexte je potrebné uviesť, že práve uvedené fondy predstavujú efektívny
nástroj na zmierňovanie negatívnych dopadov krízy na kultúrnu obec v širokom zábere.
V dôsledku aktuálnej situácie spojenej so šírením ochorenia COVID-19 je pozastavená aj
produkcia filmov zaradených do mechanizmu podpory audiovizuálneho priemyslu poskytovanej
Audiovizuálnym fondom. Z uvedeného dôvodu návrh zákona umožňuje na základe písomného
oznámenia žiadateľa prerušiť plynutie lehoty platnosti osvedčenia o registrácii filmového
projektu na stanovenú dobu.
Na základe uvedených skutočností je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej
republiky navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom
legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v
pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19.
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