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 zákon NR SR č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na 

vyššie územné celky 

 k 1.4.2002 prešla zriaďovateľská funkcia 

regionálnych kultúrnych inštitúcií z krajských úradov 

na samosprávne kraje 

 Nitriansky samosprávny kraj sa stal zriaďovateľom 5  

knižníc, 5 múzeí, 2 galérií, 3 divadiel, 5 regionálnych 

osvetových stredísk a 1 hvezdárne 

 

     

     

 



 zákon NR SR č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 

územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

 § 4 Pôsobnosť samosprávneho kraja, ods. 1 pís. l) 

Samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa stará o 

všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich 

obyvateľov. Pritom najmä:  

utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj 

kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a stará sa o 

ochranu pamiatkového fondu 



 cieľ NSK- finančne podporovať kultúrne aktivity 

organizované na území Nitrianskeho kraja 

 Zastupiteľstvo NSK sa uznieslo dňa 17. mája 2004 

na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia NSK    

č. 2/2004 na poskytnutie finančných prostriedkov z 

vlastných príjmov NSK na podporu kultúry a športu 

 od tohto roku Nitriansky samosprávny kraj 

každoročne prispieva na rozvoj kultúry 

prostredníctvom svojho dotačného systému 

organizáciám 



rok počet 

podaných 

žiadostí, 

ktoré splnili 

formálne 

kritériá 

počet 

schválených 

žiadostí 

poskytnuté 

finančné 

prostriedky 

2004 114 114 1 500 000.- Sk 

2005 246 177 1 500 000.- Sk 

2006 527 311 5 000 000.- Sk 

2007 447 366 5 000 000.- Sk 

2008 732 552 6 000 000.- Sk 

2009 673 485 6 000 000.- Sk 

2010 842 604   170 000.- € 

2011 791 557   170 000.- € 

2012 875 656   170 000.- € 



 

 upravuje podmienky poskytovania dotácií na podporu 
kultúry a športu z rozpočtu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja 

 v zmysle tohto nariadenia sa dotácie z rozpočtu NSK 
poskytujú na základe uzatvorenej zmluvy a za 
dodržania  podmienok v ňom obsiahnutých 

 rozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu NSK 
vychádza z počtu obyvateľov v  jednotlivých 
okresoch Nitrianskeho kraja 



 oprávnení žiadatelia - právnická osoba a fyzická 
osoba – podnikateľ, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt 
na území NSK a  ktorý vyvíja činnosť na území NSK 

 neoprávnení žiadatelia - organizácie, ktorých 
zakladateľom a zriaďovateľom je NSK,  politické 
strany, politické hnutia a ich koalície 

 Žiadatelia: 

● majú sídlo alebo trvalý pobyt na území NSK 

● vykonávajú činnosť na území NSK 

● majú vyrovnané všetky záväzky voči NSK 

 

 



 prezentácia živej kultúry, uchovávanie 

nehmotného kultúrneho dedičstva a aktivity 

kultúrno-osvetovej činnosti 

 podpora publikačnej činnosti podporujúcej 

kultúrny turizmus, prezentujúcej hodnoty 

kultúrneho dedičstva a propagujúcej kultúrno-

osvetovú činnosť v kraji 

 podpora kultúrnej reprezentácie NSK v 

zahraničí a kultúrnej cezhraničnej spolupráce 

 podpora ochrany hmotného kultúrneho 

dedičstva 



 

 záujmovo-umelecká činnosť 

 tvorba, ochrana a šírenie kultúrnych a 

duchovných hodnôt 

 podujatia miestneho a regionálneho významu 

 zachovanie kultúrneho dedičstva, miestnych a 

regionálnych tradícií, podpora regionálnych 

rozvojových agentúr nitrianskeho regiónu a 

centier pre rozvoj kreativity a inovácie 



 

 oprávnení žiadatelia predkladajú žiadosti na 

príslušný kalendárny rok na formulároch 

zverejnených Úradom NSK, vrátane povinných 

príloh, v dvoch vyhotoveniach 

 uzávierka prijímania žiadostí je do 31. októbra 

príslušného kalendárneho roka 

 maximálna výška dotácie jednému žiadateľovi: 

• na jeden projekt: 1 660 EUR 

• na viac projektov: 3 320 EUR 




