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Ćíslo spisu: 169-1/2015 

Zakladajúca listina 
usporiadaná do jednotnej štruktúry s modifikáciami 

Na základe 8/A§  CXCV. Zákona o štátnom financovaní z roku 2011 vydávam 
Zakladajúcu listinu Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku nasledovne: 

1. Názov, sídlo a filiálky      rozpočtového 

orgánu 

1.1. Názov rozpočtového orgánu: 
1.1.1. v maďarskom jazyku: Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete 
1.1.2. skratka: MSZKI 

1.2. Inojazyčné pomenovanie rozpočtového orgánu: 
1.2.1. v slovenskom jazyku: Ústav kultúry Slovákov v Mad'arsku 

1.2.1.1. skratka v slovenskom jazyku: ÚKSM 

1.3. Rozpočtový orgán 
1.3.1. sídlo rozpočtového orgánu: 1114 Budapest, Fadrusz utca 11/A. 
1.3.2. filiálky rozpočtového orgánu: 
 

 

 pomenovanie filiálky adresa filiálky 
1  2683 Ácsa, Kossuth út 83. 
2  8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 155/B. 
3  5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10. 
4  2233 Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 1-3. 
5  2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út 16. 
6  3980 Sátoraljaújhely, Bányácska utca 57. 
7  5540 Szarvas, Eötvös Lóránd utca 44/1. 
8  2800 Tatabánya, Gellért tér 3. 
9  5940 Tótkomlós, Liszt Ferenc utca 15. 

10  2688 yarc, Veres Pálné út 83. 
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2. Nariadenia súvisiace so založením a zrušením 

rozpočtového orgánu 
 

2.1. Dátum založenia rozpočtového orgánu: 28. 05. 2003. 

3. Riadenie a dozor rozpočtového orgánu 

3.1. Riadiaci orgán inštitúcie: 
3.1.1. názov: Celoštátna  slovenská samospráva v Maďarsku 
3.1.2. sídlo: 1114 Budapest, Fadrusz utca 11/A. 

4. Činnosť rozpočtového orgánu 

4.1. Verejná úloha rozpočtového orgánu: 
Vytvorenie a ochrana slovenskej národnostnej kultúrnej autonómie v Maďarsku na 
základe CLXXIX. zákona o právach národností z roku 2011. 

4.2. Zaradenie hlavnej činnosti rozpočtového orgánu do odborného odvetvia štátneho    
financovania: 
 

4.3. Základná činnosť rozpočtového orgánu: 
4.3.1. Odborný a finančný dozor - do miery, ktorú dovo2ujú ústredným 

rozpočtom poskytnuté financie -  slovenských regionálnych centier a 
spoločenských domov, ako aj zosúladenie ich činnosti na nasledujúcich 
hlavnejších úsekoch: 

- plnenie osvetových úloh, 
- vytváranie spoločenských priestorov a rozvoj spoločenstiev, 
- zakladanie a prevádzkovnie kultúrnych skupín, 
- podpora jazykovej praxe, 
- vydávanie a redigovanie publikácií, 
- organizovanie dočasných a stálych výstav, 
- organizovanie festivalov, 
- organizovanie výučbu podporujúcich, doplnkových činností, kurzov a 
táborov, 
- výuka dospelých, odborné doškoľovanie, 
- podpora turizmu, stvárňujúceho  národnostné hodnty, 
- organizovanie prednášok a odborných kvalifikačných súťaží. 

 číslo odborného odvetvia pomenovanie odborného odvetvia 

1 
932900 Iné zábavné, záujmové činnosti, ktoré nemožno 

inde zaradiť 
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4.3.2. Ochrana kultúrneho dedičstva 
V zmysle 8. bodu 2.§. CLXXIX Zákona o právach národností z roku 2011 ochraňuje 
stavaného a vecného dedičstva národností (opatera, prevádzkovanie a podpora 
národnostných oblastnách domov, národopisných zbierok v Maďarsku). 

4.4. Označenie základnej činnosti rozpočtového orgánu podľa vládnej funkcie: • 
 

 

5. Organizácia a fungovanie rozpočtového orgánu 

5.1.  Poverovací poriadok vedúceho rozpočtového orgánu: vedúceho rozpočtového 
orgánu volí Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy (ďalej „Valné 
zhromaždenie”) na návrh predsedu Valného zhromaždenia (ďalej predseda) po 
verejnom súbehu na určitú dobu, na päť rokov. 

 číslo vládnej funkcie pomenovanie vládnej funkcie 

1 
081045 Záujmová športová činnosť –(rekreačný šport) a jej 

podpora 
2 082030 Umelecké činnosti (okrem divadla) 
3 082051 Zveľaďovanie, spravovanie a ochrana archívneho 

stavu 
4 

082052 Archívna služba, vedecká, publikačná a informácie 
poskytujúca činnosť 

5 082061 Muzeálna a zbierková činnosť 

6 082062 Muzeálny vedecká ,  spracovateľská a publikačná  
činnosť 

7 082063 Výstavná činnosť v múzeách 

8 
082064 Muzeálna osvetová činnosť a  činnosť, ktorá 

udržiava styky s obecenstvom 

9 
082070 Prevádzkovanie a ochrana historických miest, 

stavieb a iných pozoruhodností 

10 
082091 

Osveta – rozvoj  kolektívnej a spoločenskej  účasti 

11 
082092 Osveta – opatera tradičných, spoločenských  

kultúrnych hodnôt 
12 083020 Vydávanie kníh 
13 083030 Iná publikačná činnosť 
14 083080 Národnostná média -  služba a podpora 

15 
085010 Aplikovaný výskum a rozvoj súvisiaci so 

záujmovými činnosťami, športom, kultúrou a 
náboženstvom 

16 086020 

Zabezpečovanie a prevádzkovanie miestnych,  
regionálnych spoločenských priestorov 
   regionálnych spoločenských priestorov 

17 086030 Medzinárodná kultúrna spolupráca 
18 086090 Ďalšie iné záujmové služby 
19 095020 Mimoškolská  výuka, doškoľovanie 

 
 
 
 

4.5. Právomoc a oblasť pôsobnosti rozpočtového orgánu: celoštátna 
. 
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Právo zamestnávateľa v ohľade vedúceho  - s výnimkou odvolania z funkcie – 
vykonáva predseda. Odvolanie z funkcie patrí do kompetencie Valného 
zhromaždenia. 

5.2. Právny pomer zamestnaných pri rozpočtovom orgáne:     
 
 právny pomer zamestnania predpis právneho pomeru 
1. pracovný pomer                                    I. Zákon Zákonníka práce z roku 2012 

 
 
 
 

5.3. Organizačná štruktúra a pôsobenie rozpočtového orgánu: Otázky, ktoré nie 
sú zakotvené v zakladajúcej listine, predpisuje Organizačný a prevádzkový 
poriadok. 

 

6. Záverečné  nariadenie 

 

Prítomnú zakladajúcu lisinu treba aplikovať odo dňa jej zaevidovania do registra, 
zároveň odvolávam platnosť zakladajúcej listiny zo  14. mája 2014. 
 
 
V Budapešti, 24. februára 2015 
 
                                   
           Alžbeta Hollerová Račková 

              predsedníčka 
 
 
 


