
MINISTERSTVO KULTÚRY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bratislava 24. júna 2016 
Číslo: MK-2472/2016-110/8080

R O Z H O D N U T I E  
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
o vydaní nového znenia zriaďovacej listiny 

Národného osvetového centra

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 21 ods, 9 zákona 5. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v y d á v a  

nové znenie 
zriaďovacej listiny

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Identifikačné číslo organizácie: 
Zriaďovateľ organizácie: 
Dátum zriadenia:
Forma hospodárenia: 
Štatutárny orgán:
Vymedzenie predmetu činnosti:

Národné osvetové centrum 
Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava 
164 615
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
1. augusta 1958 
príspevková organizácia 
generálny riaditeľ
Podľa zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno- 
osvetovej činnosti je Národné osvetové 
centrum kultúrno-osvetové zariadenie
s celoslovenskou pôsobnosťou so všeobecným 
zameraním. Národné osvetové centrum je 
odborným a metodickým pracoviskom 
pre kultúmo-osvetovú činnosť, koordinačným 
a výkonným pracoviskom pre teoretickú, 
analytickú, informačnú, dokumentačnú 
a konzultačnú činnosť v oblasti kultúrno- 
osvetovej čimiosti, koordinačným a výkonným 
pracoviskom pre výskum a štátne štatistické 
zisťovanie v oblasti kultúry, odborným 
pracoviskom, ktoré vedie národný register 
kultúrneho dedičstva ako centrálnu evidenciu 
údajov a informácií o kultúrnom dedičstve 
a pracoviskom pre ďalšie vzdelávanie 
zamestnancov v oblasti kultúrno-o svetovej 
činnosti.



Článok 1 
Hlavná činnosť

1. Hlavná činnosť Národného osvetového centra je:
a) podpora rozvoja kultúrnej identity a medzikultúmeho dialógu na celoslovenskej úrovni,
b) mapovanie kultúrneho potenciálu regiónov Slovenskej republiky a podpora spolupráce 

a partnerstiev na území Slovenskej republiky a v zahraničí,
c) šírenie informácií o aktuálnom stave a vývoji regionálnej a miestnej kultúry,
d) ochrana a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva,
e) podpora rozvoja záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby,
f) neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry a prevencia negatívnych spoločenských javov,
g) realizácia výskumu s dôrazom na sociologický výskum kultúry, umenia a médií,
h) koordinácia úloh štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry,
i) zabezpečenie činnosti pracoviska pre národný register kultúrneho dedičstva 

a sprístupňovanie digitalizovaného kultúrneho dedičstva,
j) zabezpečenie plnenia úloh Európskeho kontaktného bodu,
k) zabezpečenie činnosti multikultúrneho centra.

2. V rámci hlavnej činnosti plní najmä tieto úlohy:
a) pripravuje a predkladá koncepcie, analytické materiály a projekty rozvoja,
b) zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z prijatých koncepčných a strategických 

materiálov rezortu kultúry,
c) zabezpečuje evidenciu, dokumentovanie a šírenie informácií o regionálnej a miestnej 

kultúre s dôrazom na oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva, záujmovú umeleckú 
činnosť a neprofesionálnu umeleckú tvorbu,

d) vedie evidenciu kultúrno-o svetových zariadení so všeobecným a špecializovaným 
zameraním na území Slovenskej republiky a vytvára centrálny zoznam kolektívov 
a jednotlivcov v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej 
tvorby,

e) vydáva teoretické, metodické a prezentačné materiály,
f) vyhlasuje, odborne zabezpečuje a podieľa sa na realizácii celoštátneho systému 

postupových súťaží a prehliadok záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej 
umeleckej tvorby,

g) zabezpečuje odborné poradenstvo, metodickú pomoc, neformálne a profesijné 
vzdelávanie,

h) pripravuje projekty a podujatia pre oblasť prevencie negatívnych spoločenských javov,
i) podieľa sa na organizačnom zabezpečení podujatí, súťaží a prehliadok,
j) realizuje kontinuálny sociologický výskum kultúry a jej jednotlivých parciálnych oblastí 

a výskum ekonomiky kultúry,
k) v súčinnosti s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky metodicky zabezpečuje 

plnenie úloh a povinností súvisiacich s výkonom štátneho štatistického zisťovania 
v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov,

l) podieľa sa na príprave satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu a spolupracuje 
s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky na jeho tvorbe,

m) vedie národný register kultúrneho dedičstva ako centrálnu evidenciu údajov o kultúrnom 
dedičstve a sprístupňuje ho na centrálnom portáli kultúrneho dedičstva Slovenska 
Slovakiana,

n) zabezpečuje a prevádzkuje služby súvisiace s úhradou poplatku za prístup 
k digitalizovanému kultúrnemu dedičstvu, ktoré nie je možné voľne sprístupňovať,
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o) metodicky usmerňuje a poskytuje podporu v súvislosti s autorským právom v oblasti 
digitalizovaného kultúrneho dedičstva,

p) metodicky usmerňuje a koordinuje činnosti vo všetkých oblastiach súvisiacich
s národným registrom kultúrneho dedičstva a so sprístupňovaním digitalizovaného 
kultúrneho dedičstva,

q) zabezpečuje úlohu národného agregátora pre EUROPEANA v súvislosti
so sprístupňovaním digitalizovaného kultúrneho dedičsva,

r) zabezpečuje digitalizáciu a sprístupňovanie objektov kultúrneho dedičstva Slovenska 
a zhodnocovanie ich kultúrneho obsahu,

s) v súvislosti s realizáciou programu Európa pre občanov zaisťuje propagáciu 
a poskytovanie informácií o tomto programe, organizuje semináre, prednášky, 
konferencie, informuje o výsledkoch programu,

t) zabezpečuje distribúciu a predaj produktov vlastnej činnosti, propagačných predmetov 
a iných drobných predmetov súvisiacich s hlavnou činnosťou organizácie,

u) nadväzuje priame vzťahy a spoluprácu s partnermi v Slovenskej republike a v zahraničí, 
vstupuje do profesijných a medzinárodných združení a projektov.

3. Súčasťou plnenia hlavnej činnosti sú aktivity, a to najmä:
a) sprostredkovateľská a propagačná činnosť v rámci svojho predmetu činnosti,
b) ostatné aktivity, podporujúce rozvoj a skvalitnenie plnenia poslania a hlavného predmetu 

činnosti,
c) prenajímanie nebytových priestorov alebo ich častí, prípadne iného majetku, ktorý má 

vo svojej správe a dočasne ho nevyužíva.

Článok 2
Forma hospodárenia

1. Národné osvetové centrum je štátna príspevková organizácia zapojená na štátny rozpočet 
príspevkom na činnosť prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
Hospodári samostatne podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia, 
vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa. Na svoju činnosť môže prijímať finančné 
a vecné dary. Národné osvetové centrum má samostatnú právnu subjektivitu a je povinné 
dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky.

2. Zriaďovateľom Národného osvetového centra je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 
ktoré kontroluje jeho činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia. 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je tiež oprávnené vyžadovať vyúčtovanie 
poskytnutých finančných prostriedkov, prípadne upravovať výšku bežného transferu podľa 
potrieb rezortu kultúry.

3. Národné osvetové centrum môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť 
nad rámec predmetu svojej hlavnej činnosti, ak plní úlohy uložené zriaďovateľom a získané 
prostriedky využíva na skvalitnenie služieb poskytovaných v oblasti predmetu hlavnej 
činnosti.
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Článok 3
Štatutárny orgán
v

1. Štatutárnym orgánom Národného osvetového centra je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva 
a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky.

2. Štatutárny orgán riadi Národné osvetové centrum v súlade so zriaďovacou listinou 
a zodpovedá za jeho činnosť a hospodárenie ministrovi kultúry Slovenskej republiky.

3. Organizačnú štruktúru, náplň jednotlivých pracovísk a vzájomné vzťahy medzi nimi 
upravuje organizačný poriadok Národného osvetového centra, ktorý vydáva generálny 
riaditeľ.

Článok 4
Vecné a finančné vymedzenie majetku

Národné osvetové centrum spravuje majetok, ktorý mu bol zverený na plnenie jeho činnosti 
a ktorý nadobudlo vlastnou činnosťou. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej 
evidencii.

Článok 5
Určenie doby, na ktorú sa organizácia zriaďuje

Národné osvetové centrum je zriadené na čas neurčitý.

Článok 6 
Logo

Logo Národného osvetového centra pozostáva zo štylizovaného zobrazenia knihy ako symbolu 
výchovno-vzdelávacej činnosti, lýry ako symbolu záujmovo-umeleckej činnosti a kvetu nad nimi 
ako symbolu krásy ducha, rozvíjaného činnosťami Národného osvetového centra.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny zriaďovacej listiny Národného osvetového centra sa vykonávajú formou číslovaných 
písomných dodatkov s uvedením dátumu začiatku platnosti a účinnosti. Dodatky vydáva 
minister kultúry Slovenskej republiky.

2. Zrušuje sa rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej 
listiny Národného osvetového centra Č. MK-3852/2008-10/15243 z 3. novembra 2008 
v znení rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zmene zriaďovacej listiny
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Národného osvetového centra č. MK-1364/2010-10/5440 z 19. apríla 2010, rozhodnutia 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zmene zriaďovacej listiny Národného osvetového 
centra č. MK-2811/2010-10/15349 zo 4. novembra 2010, rozhodnutia Ministerstva kultúry 
o zmene a doplnení zriaďovacej listiny Národného osvetového centra č. MK-3276/2012- 
10/19130 z 18. decembra 2012, rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
o zmene a doplnení zriaďovacej listiny Národného osvetového centra č. MK-3677/2013- 
110/22848 z 12. decembra 2013, rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
o zmene a doplnení zriaďovacej listiny Národného osvetového centra č. MK-1895/2014- 
310/9613 z 29. mája 2014 a rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
o zmene a doplnení zriaďovacej listiny Národného osvetového centra č. MK-3261/2015- 
110/18362 z 30. novembra 2015.

3. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2016.

[Marek Maďarič 
minister
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