Bratislava, 24.06. 2020

Zasadnutie zástupcov kultúrnej obce so štátnym tajomníkom Ministerstva kultúry, Mgr.
Radoslavom Kutašom za cieľom vytvorenia medzirezortnej komisie
Hudobná únia Slovenska, HUS
Asociácia hudobných klubov Slovenska
Únia promotérov a festivalov
Anténa, sieť nezávislých klubov
Neštátne divadlá

Návrhy organizačno-technických a ekonomicko-legislatívnych opatrení pre organizáciu
hromadných podujatí, revitalizáciu a refundáciu kultúry a neštátnych kultúrnych zaradení.
Vzhľadom na akútnosť situácie z pohľadu prípravy letných podujatí žiadame o zvolanie všetkých
nižšie uvedených orgánov a oslovenie ich zástupcov v termíne do 1.7.2020
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•

Sponzorský zákon pre kultúrnu obec - v čo najkratšom termíne / do septembra 2020

Partneri: MK, MF
-

Úlohy: pripraviť návrh – znenie, obsah, podklady

-

Pozn. prechodnejšie je to riešiť cez nákladovú časť a nie daňovú

•

Zadefinovanie opatrení - nový normál COVID-19 – konzílium, UVS, premiér

Partneri: Konzílium, ÚVS, Premiér
-

Úlohy: zaslanie pozvánky na stretnutie – p.Kutaš

•

Legislatívno-právne postavenie slobodných povolaní

Partneri: MK, MPSVR
- Úlohy: príprava modelu z inej krajiny – príprava a rozpracovanie podkladov
•

Kultúrne poukazy - Možnosť aktuálne uplatniť v rámci celého kultúrneho sektora (divadlá,
koncerty, podujatia, atď.)

Partneri: MF, MŠ
-

Úlohy: preveriť možnosť aktuálneho uplatnenia v rámci celého kultúrneho sektora – p.Kutaš

-

Zrušenie fyzickej tlačenej formy, aplikácia na celý kultúrny sektor, príprava podkladov na budúci
rok 2021

-

Vytvorenie KP pre iné skupiny okrem žiakov ZŠ – napr. Zamestnanci, atď.

•

Zdaniteľné plnenie k dňu konania podujatia – ministerstvo financií

Partneri: MF – analytická jednotka
-

Úlohy: kontaktovať AJ MF konzultácia a zhodnotenie údajov
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•

Kompenzácia škôd spôsobených núteným zatvorením kultúrnych zariadení ( nájmy, réžie
ministerstvo financií

Partneri: MH
-

Úlohy: preverenie možnej refundácie podnikov ťažkostiach po COVID-19 vs. pred COVID-19,
zhodnotenie či je možné kultúrne zaradenia, hudobné kluby a iné inštitúcie vyňať z definície
„podnik v ťažkostiach“

•

0% SADZA DPH – do konca roka 2023

Partneri: MF, p.Remišová
-

Úlohy: Zhodnotenie po osobnom stretnutí dňa 30.6.2020

•

Podpora regionálnej kultúry ( VUC, Mestá ) – študentské zľavy na vstupenky na domácu
autorskú kultúru a preplácanie týchto zliav štátom

Partneri: MF, p.Remišová
-

Úlohy: Zhodnotenie po osobnom stretnutí dňa 30.6.2020

•

Rozvojové granty pre kultúru a kultúrne zariadenia v schéme budúcich zdrojov z EU

Partneri: MF, p.Remišová
-

Úlohy: Zhodnotenie po osobnom stretnutí dňa 30.6.2020

•

Edukačné video o dodržiavaní opatrení na kultúrnych podujatiach so zásahom RTVS –
podpora MK – výtlak RTVS

Úlohy: príprava podkladov, vytvorenie kampane
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