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ŽIVOTASCHOPNÁ A SEBAVEDOMÁ KULTÚRA, KTORÁ NAPOMÁHA 
ROZVOJU KREATÍVNEHO A EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU 
SLOVENSKA 
 
Vláda SR si uvedomuje celospoločenskú potrebu  životaschopnej, sebavedomej a nezávislej kultúry. Kultúry, 
ktorá je inkluzívna a reflektuje súčasné potreby občianskej spoločnosti, a preto je postavená tak na rešpekte ku 
kultúrnemu dedičstvu, ako aj na umení a živej kultúre vo všetkých ich prejavoch.  
  
Dlhodobou víziou Vlády SR je podpora a rozvoj takejto kultúry, založenej na hodnotách humanity, poznania, 
empatie a estetiky, vytváranie podmienok a priestoru na realizáciu ústavou garantovaného práva na slobodu 
tvorby  a vytváranie prostredia, v ktorom sa môže naplno rozvinúť kreatívny i ekonomický potenciál kultúry. 
Kultúru Slovenskej republiky vytvárajú popri sebe na rôznych úrovniach spoločnosti tak verejnou mocou 
nezriaďované, ako aj zriaďované subjekty. Vláda SR rešpektuje, že kultúra, ktorej vonkajšie prejavy sú 
prirodzene rozmanité, tvorí jedinečný celok. Preto podpora a rozvoj nezriaďovanej (neštátnej) kultúry sú 
rovnako dôležité ako podpora a rozvoj kultúry reprezentovanej inštitúciami zriaďovanými na rôznych úrovniach 
samosprávy či na celoštátnej úrovni. 
 
Kreativita, rozmanitosť a sloboda prejavu  sú kľúčovou súčasťou rozvoja  kultúry v spoločnosti. Rozvinutá 
kultúra je priamo úmerná kvalite demokracie a miere dôvery v spoločnosť. 
 
Vláda SR chápe kultúru ako unikátny komplex duchovných a materiálnych hodnôt, ktorý pomáha reflektovať 
súčasné, ale aj uchovávať tradície, prekračuje hranice, buduje hodnotový systém, rozvíja kreativitu, podporuje 
komunikáciu a kritické myslenie, pestuje toleranciu, empatiu a cit pre krásu. Slúži ako prevencia negatívnych 
sociálnych javov, populizmu i extrémizmu, kultivuje verejný priestor a v konečnom dôsledku prispieva 
k duchovnému a hospodárskemu rastu spoločnosti.  
 
Vláda SR preto vytvorí podmienky na postupnú inštitucionálnu, obsahovú, legislatívnu a ekonomickú reformu 
v snahe zlepšiť postavenie kultúry v spoločnosti.  
 
Vytvorí pre kultúru kvalitné a transparentné podmienky fungovania, predovšetkým zabezpečí efektívne 
legislatívne prostredie a dôstojné ekonomické postavenie s možnosťou viacročného a viaczdrojového 
financovania. 
 
Vláda SR tiež vytvorí nástroje na efektívnu spoluprácu rezortu kultúry s regionálnou a miestnou samosprávou 
v oblasti legislatívy, financovania kultúry a podporných grantových systémov, ako aj v oblasti personálnej 
politiky. 
 
Vláda SR zároveň zabezpečí, aby sa napĺňalo Ústavou SR zaručené právo prístupu ku kultúrnemu bohatstvu 
pre každého občana Slovenskej republiky. Zavedie preto účinné nástroje na sprístupnenie kultúry všetkým 
skupinám občanov s cieľom zvýšiť vzdelanosť, kultúrnu gramotnosť a kritické myslenie obyvateľstva, ako aj 
participáciu na kultúre pre všetky skupiny obyvateľstva vrátane národnostných menšín a iných znevýhodnených 
skupín. 
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Taktiež zvýši dostupnosť kultúry a umenia aj pre osoby so zdravotným postihnutím, napríklad prostredníctvom 
jasnej tlače, titulkov, audiokomentárov pre nevidiacich, dotykových modelov, Braillovho písma či programu 
debarierizácie kultúrnych objektov. 
  
Vláda SR, uvedomujúc si význam a dôležitosť národných kultúrnych inštitúcií, bude podporovať ich činnosť. 
V záujme posilnenia a rozvoja ich nezastupiteľnej úlohy vypracuje plán rozvoja a stanoví ciele ich činnosti do 
roku 2030. 
 
Pre plnohodnotné naplnenie ich poslania sú nevyhnutné transparentné procesy výberu riadiacich pracovníkov, 
ale aj skutočné viaczdrojové financovanie, efektívny sponzoring v živej kultúre, kreatívnom priemysle či pri 
obnove kultúrneho dedičstva. 
 
Vláda SR, uvedomujúc si rovnako význam a dôležitosť neštátnej (nezriaďovanej) kultúry a kultúrnych inštitúcií 
zriaďovaných samosprávami, bude naďalej presadzovať ich rozvoj osobitne prostredníctvom verejných fondov 
na podporu kultúry. Podporné fondy Vláda SR považuje za nenahraditeľný systém politicky nezávislej podpory 
neštátnej kultúry a kreatívneho priemyslu, preto posilní ich finančné zdroje. 
 
Kultúrny a kreatívny priemysel je dôležitou súčasťou slovenskej ekonomiky. Vláda SR počíta s jeho  podporou 
a s dlhodobo udržateľnými prirodzene vznikajúcimi kreatívnymi centrami, ktoré by sa mali stať platformami a 
sprostredkovateľmi podpory, rozvoja kultúry, kreativity, podnikania, inovácií a tvorby pracovných miest. 
 
Vláda SR, považujúc kultúrny a kreatívny priemysel za prierezové kultúrno-hospodárske odvetvie s výrazným 
ekonomickým a rastovým potenciálom, prijme preto opatrenia na jeho stimuláciu a predovšetkým vytvorí 
podmienky pre najefektívnejšie čerpanie zdrojov z európskych fondov určených pre túto oblasť.  
 
Vláda SR bude venovať zvýšenú pozornosť využitiu kultúrneho dedičstva a významných kultúrnych podujatí 
na účely popularizácie kultúry na školách, zabezpečí aktuálnu, kvalitnú, elektronicky jednoducho dostupnú 
databázu výnimočných kultúrnych pamiatok, lokalít a podujatí s cieľom posilniť kultúrny a kreatívny 
priemysel i cestovný ruch. 
 
Vláda SR tiež zvýši dôraz na využitie technických pamiatok a pamiatok industriálnej architektúry na kultúrne 
a edukačné účely.  
 
Vláda SR vytvorí podmienky na zabezpečenie systémovej prezentácie kultúry a umenia v zahraničí ako nástroja 
prispievajúceho k pozitívnej propagácii krajiny, rozvoju diplomacie, cestovného ruchu a hospodárstva.  
 
V oblasti on-line prezentácie kultúry  bude vláda SR podporovať projekty digitalizácie  najmä s ohľadom na 
ich prierezový, vzdelávací, popularizačný alebo inovatívny potenciál. Projekty digitalizácie (či on-line 
kultúrnych služieb) bez praktického využitia vláda SR nebude podporovať. 
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FINANCOVANIE KULTÚRY A ŠTÁTOM ZRIADENÉ KULTÚRNE INŠTITÚCIE 
 
Vláda SR si uvedomuje, že výdavky štátneho rozpočtu, ako aj  súkromného sektora, na podporu kultúry a 
umenia sú pri prepočte na obyvateľa pod priemerom EÚ. 
   
Vláda SR bude preto hľadať rezervy v súčasnom systéme financovania a podporovať zvyšovanie efektivity  
využitia prostriedkov štátneho rozpočtu na podporu kultúry. Na dosiahnutie tohto cieľa vytvorí systém 
strategického plánovania v horizonte desiatich rokov. 
 
Nevyhnutnou podmienkou zvýšenia efektivity využívania výdavkov v rezorte kultúry je  prehodnotenie 
existujúcej siete štátnych kultúrnych inštitúcií s cieľom najmä zvýšiť efektivitu procesov a kultúrnych funkcií 
jednotlivých štátnych, vrátane zákonom zriadených, kultúrnych inštitúcií a obmedziť  ich duplicitné funkcie, 
ktoré nie sú vyvolané odlišnosťou cieľovej skupiny a jej kultúrnymi potrebami, prípadne územnou, druhovou 
či žánrovou odlišnosťou inštitúcie. Vláda SR preto vykoná hĺbkový audit inštitúcií zriadených ministerstvom 
kultúry a prehodnotí ich činnosť. Vláda SR zváži systémovú zmenu najmä financovania Matice slovenskej. 
 
Súčasťou reorganizácie štátnej kultúrnej infraštruktúry bude posilnenie umeleckej nezávislosti štátnych (vrátane 
zákonom zriadených) kultúrnych inštitúcií, s ktorou súvisí aj štandard časovo obmedzených funkčných období 
ich štatutárnych zástupcov.   
 
Na základe pasportizácie nehnuteľného majetku v oblasti kultúry vznikne dlhodobý strategický národný 
investičný plán v oblasti kultúry s výhľadom do roku 2030.  Jeho súčasťou bude dlhodobý investičný plán pre 
nové priestory (vrátane výstavby nových budov) pre prezentáciu kultúrnych aktivít, ale aj dlhodobý program 
systematickej obnovy národných kultúrnych pamiatok do roku 2030, a to na základe odbornej diskusie, 
dôkladnej analýzy kultúrnych potrieb krajiny a posúdenia Útvaru hodnoty za peniaze. 
 
Vláda SR podporí rozvoj ľudských zdrojov a odborných kapacít v oblasti kultúry a vytvorí podmienky na 
posilnenie vzdelávacej funkcie kultúry: 
 zintenzívni spoluprácu s MŠVVaŠ SR, SAV a akademickým sektorom vytvorením stáleho výboru v rámci 

Rady vlády SR pre kultúru, 
 posilní neformálne vzdelávanie v rezorte prostredníctvom činnosti organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti MK SR.  
 
Vláda SR zároveň vytvorí legislatívne podmienky umožňujúce  súkromnému sektoru zvýšiť svoju 
angažovanosť na podpore kultúry, napríklad efektívnym nastavením sponzoringu v kultúre. Cieľom Vlády SR 
je zvýšiť participáciu súkromných finančných zdrojov na kultúre, vrátane obnovy kultúrnych pamiatok. 
 
Zachovaný ostane systém podpory neštátnej kultúry a kultúrneho priemyslu prostredníctvom verejnoprávnych 
fondov na podporu kultúry (AVF, FPÚ, KULTMINOR) s mandatórnym a predvídateľným príspevkom štátu. 
 
Existujúci systém verejnoprávnych umeleckých fondov (zriadených podľa zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 13/1993 Z.z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov) v rezorte ministerstva kultúry, 
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ako aj ich financovanie z prostriedkov umeleckých profesií, prejde procesom evaluácie a následne na základe 
dlhodobých potrieb kultúrnej obce Vláda SR prehodnotí ich ďalšie fungovanie v súčasnej podobe, prípadne ich 
reorganizáciu. 
 
KULTÚRNE DEDIČSTVO A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA 
 
Vláda SR zabezpečí efektívnejšie a intenzívnejšie využívanie národných kultúrnych pamiatok a historických 
lokalít s dôrazom na popularizáciu tradícií a histórie s prepojením na prezentáciu súčasného umenia a kultúry 
s cieľom posilniť ich edukatívny potenciál, cestovný ruch, zatraktívniť regióny a zvýšiť všeobecný záujem 
o kultúru a umenie. 
 
Vláda SR bude pokračovať v procesoch digitalizácie a zverejňovania kultúrneho dedičstva Slovenskej 
republiky, no na základe jasne merateľných ukazovateľov a najmä v prospech širokej verejnosti. Dôraz bude 
kladený práve na širšie sprístupňovanie kultúrneho dedičstva verejnosti, pridanú hodnotu vo vzťahu 
k vzdelávaniu a kreatívnemu priemyslu, podporu rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry 
národnostných menšín.   
 
Vláda SR bude venovať náležitú pozornosť aj ochrane a udržateľnému rozvoju nehmotného kultúrneho 
dedičstva/živého dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry. Zároveň vytvorí podmienky na ich uplatnenie v procese 
rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a v ďalších oblastiach, najmä v spolupráci s územnou samosprávou 
a občianskou spoločnosťou, predovšetkým prostredníctvom 
 revízie a implementácie koncepčných materiálov,  
 transformácie, integrácie a zefektívnenia inštitucionálneho systému starostlivosti o nehmotné kultúrne 

dedičstvo/živé dedičstvo a tradičnú ľudovú kultúru,  
 zmenou Centra pre tradičnú ľudovú kultúru rozšírením o oblasť folklorizmu so špecializáciou na ochranu 

nehmotného kultúrneho dedičstva/živého dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry,  
 vytvorením primeraných podmienok a zázemia pre ÚĽUV a US Lúčnica v priestoroch Hurbanových 

kasární v Bratislave, 
 zabezpečenia trvalej udržateľnosti zmysluplných digitalizačných projektov, ich odbornej evaluácie 

a vytvorenia podmienok, najmä na ich využívanie vo vzdelávacom procese a kreatívnom priemysle. 
 
Vláda maximálne zefektívni spoluprácu s územnou samosprávou a občianskou spoločnosťou a vytvorí 
podmienky na rozvoj miestnej a regionálnej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti. 
 
Vláda legislatívne zabezpečí transformáciu Národného osvetového centra na modernú a etablovanú 
celoslovenskú výskumnú kultúrno-kreatívnu inštitúciu. 
 
MÚZEÁ A GALÉRIE BUDÚ VIAC VZDELÁVAŤ 
 
Vláda SR pripraví nový zákon o múzeách a galériách reagujúci na súčasné výzvy v oblasti múzejníctva.  
Vláda SR podporí rozvoj nástrojov a prostredia pre štandardizáciu, katalogizáciu, digitalizáciu a ochranu 
zbierkových predmetov na národnej úrovni. Na tento účel sa zavedú  jednotné štandardy pre múzeá a galérie.  
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Vláda SR si dáva za cieľ postupne zvýšiť návštevnosť múzeí a galérií aspoň na priemer EÚ, čo znamená 
zvýšenie návštevnosti oproti roku 2019 o 50 percent. Tento cieľ Vláda SR plánuje dosiahnuť aj lepšou 
koordináciou rezortu kultúry s rezortom školstva a samosprávami.  
 
Vláda SR vytvorí podmienky pre zriadenie Múzea 20. storočia, ktoré by malo slúžiť najmä na edukatívne účely. 
 
KNIŽNICA AKO CENTRUM VZDELANIA 
 
Vláda SR si aj v kontexte podpriemerných slovenských výsledkov celosvetového testovania žiackej čitateľskej 
gramotnosti (PISA – OECD) uvedomuje význam knižníc pre lepšie vzdelávanie slovenskej populácie. 
 
Zároveň si však vláda SR uvedomuje aj meniace sa spoločenské prostredie vplyvom výpočtovej techniky, 
napríklad aj dostupnosťou elektronických kníh, že knižnice sa nevyhnutne musia orientovať aj na iné služby 
pre verejnosť ako len výpožičku knižných titulov.  
 
Vláda SR preto podporí rozvoj knižníc ako miest poskytujúcich vzdelávanie a informačné zázemie, najmä v 
oblasti IKT zručností, služieb eGovernment, verejného zdravia, ekológie a sprístupňovania digitálnych 
informačných zdrojov širokej verejnosti. 
 
V oblasti politiky podpory knižníc sa Vláda SR zaväzuje: 
 zvýšiť podiel občanov SR, ktorí sú registrovaní ako používatelia knižníc,  
 zvýšiť počet výpožičiek v slovenských knižniciach. 
 
Vláda SR vytvorí podmienky pre vybudovanie integrovaného knižničného informačného systému na národnej 
úrovni. Vláda SR tiež posilní nástroje štátneho odborného dohľadu v oblasti knižníc.   
 
Vláda SR vytvorí národný program na podporu čítania detí a mládeže a pripraví Stratégiu rozvoja slovenského 
knihovníctva na roky 2022 - 2030. 
 
Zvýši sa predovšetkým alokácia finančných prostriedkov na nákup nových kníh pre knižnice, a tak nepriamo 
dôjde aj k podpore domácich vydavateľov literatúry. 
 
Vláda SR taktiež vytvorí legislatívne podmienky na zlepšenie elektronických knižnično-informačných služieb. 
 
OBNOVA PAMIATOK BUDE RÝCHLEJŠIA 
 
Slovenská republika je mimoriadne bohatá na národné kultúrne pamiatky (cca 17 000 NKP), no  takmer 63 
percent z nich nemá dobrý stavebno-technický stav. 
V prípade národných kultúrnych pamiatok Vláda SR eviduje kumulatívny dlh na ich obnovu vo výške približne 
5,5 miliardy eur. Preto sa Vláda SR zaväzuje v rámci možností rozpočtu verejnej správy či iných foriem 
financovania znížiť tento pamiatkový dlh. 
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Vláda SR si zároveň uvedomuje významný potenciál NKP pre rozvoj regiónov, kultúry, ale aj cestovného ruchu 
a s tým spojeným ekonomickým rozvojom. 
 
Pre systematickú obnovu fondu kultúrneho dedičstva je preto nutné strategické plánovanie s výhľadom na 
minimálne desať rokov. Preto Vláda SR pripraví dlhodobý plán obnovy nehnuteľného kultúrneho dedičstva do 
roku 2030. 
 
Súčasťou plánu obnovy bude klasifikovaný zoznam národných kultúrnych pamiatok určených na rekonštrukciu, 
resp. obnovu podľa vopred definovaných kritérií, ako napríklad význam pamiatky, výška investície, ale aj jej 
(aspoň čiastočná) návratnosť z hľadiska využitia pamiatky pre verejnosť.  
 
Plán bude obsahovať nielen NKP v majetku (správe) Slovenskej republiky (10 %), ale aj tie v správe samospráv 
(27 %), cirkví (26 %) či súkromné nehnuteľné pamiatky (35 %). 
 
Zároveň sa Vláda SR zaväzuje: 
 pripraviť klasifikáciu národných kultúrnych pamiatok (NKP) podľa ich dôležitosti a významu, 
 vyriešiť problematiku vlastníctva a prevodov pozemkov ležiacich pod ruinami hradov, 
 zabezpečiť realizáciu projektu rekonštrukcie najvýznamnejších kultúrnych pamiatok, 
 navýšiť objem finančných prostriedkov v dotačnom programe MK SR „Obnovme si svoj dom“, 
 vytvoriť samostatnú prioritnú os na obnovu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v rámci 

nastavovania nového obdobia implementácie štrukturálnych fondov EÚ, 
 pripraviť nové formy financovania obnovy nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, 
 znížiť podiel pamiatkového fondu v narušenom alebo dezolátnom stavebno-technickom stave, 
 do roku 2024 zvýšiť počet jednotlivých rekonštrukcií pamiatok, 
 prehodnotiť legislatívne návrhy a zmeny v oblasti ochrany kultúrnych pamiatok z roku 2019 na základe 

analýzy ich reálnych dopadov. 
 
Vláda SR tiež zvýši starostlivosť o hmotné kultúrne dedičstvo prostredníctvom odborných kapacít a organizácií  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. 
 
KULTÚRA BEZ BARIÉR 
 
Vláda SR vytvorí podmienky pre ochranu, podporu a rozvoj kultúrnych práv ľudí so zdravotným postihnutím  
a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, vrátane ľudí ohrozených chudobou, sociálnym vylúčením a inou 
diskrimináciou prostredníctvom 
 
 vyčíslenia debarierizačného dlhu vo verejnom sektore, vytvorenia plánov debarierizácie a spustenie 

postupnej systematickej fyzickej a informačnej debarierizácie vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti MK SR, 

 implementácie prijatých opatrení na zabezpečenie a zlepšenie prístupu ku kultúre pre osoby so zdravotným 
postihnutím (fyzická a informačná debarierizácia), 

 vytvorenia inštitucionálneho zázemia pre slovenskú autoritu pre Braillovo písmo, 
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  štandardizácie slovenského posunkového jazyka, 
 vzniku špecializovaných podporných programov pre znevýhodnené skupiny. 
 
KULTÚRA MENŠÍN, KULTÚRA PRE VŠETKÝCH 
 
V rámci kultúry má osobitné postavenie rôznorodá kultúra národnostných menšín. Jej podporou sa zvyšuje 
kultúrna diverzita regiónov.  
 
Vláda SR bude implementovať pripravovanú Stratégiu rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry 
národnostných menšín. 
 
Vláda SR vytvorí legislatívny rámec na zabezpečenie rozvoja kultúry príslušníkov národnostných menšín a tiež 
tzv. nových menšín na území Slovenska.  
 
Vláda SR zreformuje inštitucionálne zabezpečenie, legislatívne prostredie, ale aj finančné mechanizmy podpory 
rozvoja kultúry príslušníkov národnostných menšín na Slovensku v súlade s Ústavou SR a medzinárodnými 
záväzkami. 
 
Za základný nástroj finančnej podpory neštátnej kultúry národnostných menšín Vláda SR naďalej považuje 
Fond na podporu kultúry národnostných menšín (KULTMINOR).  
 
Vláda SR sa ďalej zaväzuje:  
 zabezpečiť v rámci možností rozpočtu verejnej správy fungovanie profesionálnych divadiel, hudobných 

inštitúcií a umeleckých telies národnostných menšín a podľa rozpočtových možností podporiť vznik 
nových profesionálnych kultúrnych inštitúcií, v spolupráci s miestnou a územnou samosprávou, 

 rozvíjať verejnoprávne národnostné vysielanie RTVS a stimulovať regionálne a lokálne  vysielanie aj  
iných vysielateľov pre príslušníkov národnostných menšín, 

 podporovať rozvoj nezriaďovanej a nezávislej scény kultúry národnostných menšín v samosprávnych 
krajoch, mestách a obciach, 

 prispievať ku kultúrnej a sociálnej inklúzii nielen národnostných menšín s dôrazom na systematické 
udržiavanie a rozvoj akejkoľvek menšinovej identity podstatnej pre kultúrnu diverzitu; 

 vytvárať aktívnu spoluprácu medzi rezortmi kultúry a školstva v oblasti vzdelávania. 
 
Vláda SR si uvedomuje mimoriadny význam slovenského jazyka, najmä ako hlavného komunikačného 
prostriedku medzi obyvateľmi Slovenskej republiky. Slovenský jazyk patrí zároveň medzi jeden zo základných 
spoločných identifikátorov občanov krajiny. Vláda SR si je zároveň vedomá, že ako v každom inom, tak aj v 
slovenskom jazyku prebiehajú neustále vývojové zmeny. 
 
Vláda SR preto na úrovni ochrany štátneho jazyka bude podporovať iniciatívy na zvyšovanie jazykového 
povedomia a jazykovej kultúry odbornej i širokej verejnosti či používania spisovnej slovenčiny. No taktiež bude 
Vláda SR citlivo zohľadňovať  koexistenciu štátneho jazyka s inými úradnými jazykmi EÚ a jazykmi 
národnostných menšín pri ich používaní. 
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Vláda SR sa zároveň zaväzuje vyhodnotiť a pripraviť novelu zákona NR SR č.  270/1995 Z. z. o štátnom jazyku 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov tak, aby sa zamedzilo neodôvodneným zásahom do slobody 
prejavu a práva na šírenie informácií pod zámienkou ochrany štátneho jazyka. 
 
PROFESIONÁLNE UMENIE 
 
Vláda SR chápe mimoriadnu spoločenskú dôležitosť profesionálneho umenia, ktoré vníma vo všetkých jeho 
prejavoch, jednak  ako súčasť kreatívneho priemyslu, ale tiež ako základ existencie živej súčasnej kultúry.  
 
V rámci možností rozpočtu verejnej správy bude preto Vláda SR podporovať inštitúcie zastrešujúce 
profesionálne umenie v neštátnej i štátnej sfére tak, aby mali vhodné podmienky  na tvorbu a jej prezentáciu, 
na umeleckú sebarealizáciu autorov, výkonných umelcov, tvorivé tímy, súbory, telesá. 
  
Podpora profesionálneho umenia v zriaďovaných inštitúciách bude smerovaná tak, aby výsledky ich činností, 
pokiaľ je to z ich povahy možné, boli prístupné aj mimo ich sídiel širokej verejnosti, bez ohľadu na sociálny 
status, vek, zdravotné alebo iné znevýhodnenie. 
 
V oblasti finančnej podpory neštátneho profesionálneho umenia ostáva prioritným Fond na podporu umenia 
(FPÚ).  
 
Vláda SR bude cielene podporovať edukačné umelecké projekty štátnych i neštátnych subjektov v záujme 
rozvoja komunikačných schopností, tvorivosti a vytvárania hodnotových systémov, bude vytvárať podmienky 
pre rozvoj aktivít detí a mládeže a tiež podporovať alternatívne formy umenia a vzdelávania – výchovu 
k umeniu a umením. 
 
Vláda SR zjednoduší systém finančnej podpory, ktorý bude založený na otvorenosti, odbornosti, spravodlivosti 
a účelnosti podpory.  
 
Projekty nielen umeleckých organizácii v priamej pôsobnosti MK SR budú musieť mať definované jednoznačné 
merateľné ukazovatele a ciele. Jednotlivé kontrakty pre zriadené divadlá, hudobné či hudobno-tanečné telesá 
budú mať nastavené ukazovatele aj na úrovni návštevnosti, obsadenosti či tržieb zo vstupného. 
 
Vláda SR zároveň vyhodnotí súčasný stav nehnuteľností slúžiacich osobitne na prezentáciu umenia, vzhľadom 
na jeho jednotlivé druhy a prejavy, a pripraví dlhodobú stratégiu obnovy a rozvoja kultúrnej infraštruktúry. 
 
AUDIOVIZUÁLNY PRIEMYSEL 
 
Vláda SR vníma potenciál audiovizuálneho priemyslu, ktorý na seba viaže významný počet tvorivých aj 
technických profesií a ktorý má významný cezhraničný presah. Naďalej tak bude podporovať snahy o zvýšenie 
atraktivity Slovenska ako konkurencieschopnej filmovej krajiny s vhodnými podmienkami pre audiovizuálnu 
produkciu, vrátane stimulačných opatrení a cezhraničné filmové koprodukcie. 
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Vláda SR tiež chápe, že s ohľadom na veľkosť trhu Slovenskej republiky sú televízni vysielatelia 
(verejnoprávny i súkromní) prirodzenými koproducentmi audiovizuálnych diel na Slovensku, preto bude 
naďalej podporovať koprodukcie kinematografických diel nezávislých producentov s vysielateľmi. 
 
Audiovizuálne dedičstvo ako súčasť kultúrneho dedičstva predstavuje reflexiu spoločnosti a bohatý zdroj 
poznania o nej. Vláda SR preto bude pokračovať v projekte systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva 
Slovenskej republiky, ktorý realizuje Slovenský filmový ústav.  
 
Vláda SR tiež podporí nové, inovatívne alebo komplexné stratégie distribúcie slovenských audiovizuálnych 
diel, ďalší výskum a sprístupňovanie obsahov audiovizuálneho dedičstva, ako aj systematické mimoškolské 
formy audiovizuálnej výchovy detí a mládeže.  
 
Kiná spolu s knižnicami a multikultúrnymi centrami patria často k jedinej kultúrnej infraštruktúre v menších 
mestách a obciach. Vláda SR bude preto venovať zvýšenú pozornosť zachovaniu tejto kultúrnej infraštruktúry.  
 
MEDIÁLNA POLITIKA  
 
Vláda SR rešpektuje nezastupiteľnú úlohu médií a novinárov pri kontrole verejnej moci a správe veci verejných. 
Vláda SR preto pripraví zásadnú rekodifikáciu mediálneho práva tak, aby sa v súlade s hodnotami občianskej 
spoločnosti zabezpečil fungujúci pluralitný mediálny trh so slobodnými, nezávislými, transparentnými a 
konkurencieschopnými médiami vrátane zásadných garancií pre nezávislý výkon novinárskeho povolania.  
 
V nadväznosti na aktuálny vývoj práva Európskej únie v danej oblasti Vláda SR predloží  legislatívnu úpravu 
nového regulačného rámca pre audiovizuálne mediálne služby a elektronické médiá,  zahŕňajúc aj úpravu 
transparentnosti vlastníckych vzťahov v médiách, mechanizmov pre mediálnu pluralitu a koregulácie 
prostredníctvom samoregulačných vzťahov a procesov  v rámci ochrany maloletých a ochrany spotrebiteľa.  
 
V oblasti rozhlasového vysielania Vláda SR zároveň prehodnotí legislatívne obmedzenie jednej programovej 
služby pre jedného držiteľa licencie. Vláda SR tiež považuje za potrebné prehodnotiť zavedené kvóty slovenskej 
hudby v rádiá, predovšetkým vyhodnotiť ich dopad na hudobný priemysel, autorov, interpretov hudby, ako aj 
na súkromné rozhlasové vysielanie, jeho rôznorodosť a mediálnu pluralitu. 
 
Vláda SR lepšou koordináciou rezortu kultúry s rezortom školstva a samosprávami vytvorí podmienky pre 
rozvoj vzdelávania a iných aktivít v oblasti mediálnej a digitálnej gramotnosti, predovšetkým vytvorí 
predpoklady na zvýšenie úrovne mediálnej výchovy na školách. 
 
Vláda SR totiž so znepokojením sleduje nárast dezinformácií v médiách a najmä na sociálnych sieťach, ktoré 
účelovo vyvolávajú strach a nedôveru v štátne zriadenie a liberálnu demokraciu. Vláda SR preto podporí 
iniciatívy bojujúce proti hoaxom, falošným správam a iným dezinformáciám a vytvorí mechanizmy na boj proti 
hoaxom,  falošným správam a iným dezinformáciám. 
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Aj preto si viac ako inokedy Vláda SR uvedomuje význam a potrebu existencie kvalitných nezávislých 
verejnoprávnych médií, ktoré sú nevyhnutné pre zdravý demokratický vývoj spoločnosti. 
 
Vláda SR považuje Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) za garantovaný zdroj poskytujúci široký prístup 
verejnosti k overeným informáciám, kultúre a vzdelávaniu, ktorý je však v dlhodobom horizonte a najmä 
v európskom kontexte finančne poddimenzovaný.  
 
Vláda SR preto prijme také legislatívne opatrenia, ktoré poskytnú RTVS priestor pre stabilizáciu plnenia jej 
zákonných úloh vrátane možností rozvoja infraštruktúry, výroby vlastných obsahov, zvyšovania kvality 
programov či prieniku do oblasti nových mediálnych služieb.  
 
Vláda zváži zavedenie nového finančného modelu financovania RTVS za súčasného zachovania 
verejnoprávnosti a nezávislosti RTVS. 
 
Vláda SR zároveň prehodnotí a prípadne navrhne nový mechanizmus voľby generálneho riaditeľa RTVS do 
budúcnosti tak, aby bol proces jeho výberu v čo najširšom možnom zábere apolitický. 
 
CIRKVI 
 
Vláda SR rešpektuje spoločenský význam cirkví a náboženských spoločností. Podporuje ich angažovanosť vo 
veciach verejného záujmu. Cirkvi a náboženské spoločnosti sú významnými spolutvorcami kultúry a prispievajú 
k tvorbe demokratických hodnôt založených na slobode a dôstojnosti jednotlivca. 
 
Vláda SR zabezpečí otvorený a vecný dialóg o postavení cirkví a ich financovaní s cieľom nájsť efektívnu 
podobu spolupráce s cirkvami a ich financovania. Taktiež prehĺbi spoluprácu s cirkvami v oblasti 
efektívnejšieho využívania historických budov v majetku cirkví a zvýšenia ich návštevnosti zo strany verejnosti 
s cieľom popularizácie kultúrneho dedičstva a duchovnej kultúry Slovenska. 


