
Schéma č. 3
Poskytovanie dotácií pri výkone štátnej politiky

vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v období 2016-2020

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Odborné analytické expertízy krajanského prostredia, pôsobnosti krajanských organizácií a spolkov,
spoločenských, legislatívnych a politických podmienok života krajanov

Štyri zákonom stanovené oblasti
1. KULTÚRA 2. VZDELÁVANIE, VEDA A VÝSKUM 3. INFORMAČNÁ OBLASŤ  4. MÉDIÁ

Podpora udržiavania
a rozvoja národnej,
kultúrnej a jazykovej
identity a jej
generačného prenosu,
národnej spolupatričnosti
a zachovania a rozvoja
slovenskosti

Podpora materiálno-
technických
a priestorových
podmienok
činnosti spolkov

Podpora udržiavania
ľudových kultúrnych
tradícií, obyčajov a zvykov,
organizovania podujatí,
ako festivalov, prehliadok,
osláv, sviatkov,
pamätných udalostí
a výročí spojených
s históriou slovenského
národa

Podpora ľudovo-umeleckej
činnosti, umeleckej, tvorivej
a reproduktívnej kultúry,
ako folkloristiky, tradičných
remesiel, výroby krojov
a hudobných nástrojov,
tvorivých dielní, výstav,
divadelnej, výtvarnej,
filmovej a audiovizuálnej
tvorby, slovenskej literatúry,
prekladov, interpretačného,
sólového a zborového
prednesu, spevu rôznych
žánrov

Podpora ochrany
kultúrneho dedičstva
- ľudovoumeleckej tvorby,
remesiel, artefaktov,
slovesných, hudobných
a obrazových diel,
materiálnych pamiatok,
výnimočných diel
architektúry a pod.

Podpora zakladania
a činnosti pamätných
domov, archívov, múzeí,
galérií a knižníc

Podpora klasifikácie,
inventarizácie a digitalizácie
nehmotného a hmotného
kultúrneho dedičstva

Podpora materiálno-
technických podmienok
pôsobenia cirkví medzi
krajanmi v tradičných
a novovznikajúcich
komunitách, kultúrne,
spoločenské a vzdelávacie
aktivity v cirkevných
komunitách vrátane
podpory zakladania nových
misií a cirkevných zborov

Podpora informačných
výstupov krajanských
organizácií a osobností
so zreteľom na ich kvalitu
a význam

Podpora informačných
technológií a rôznych
audiovizuálnych foriem
komunikácie v krajanskom
prostredí

Podpora webových
sídiel krajanských organizácií
a zabezpečenia ich
prepojenia navzájom, ako aj
s portálom Slovenské
zahraničie

Podpora periodickej
a neperiodickej tlače
a vydavateľskej
a publikačnej činnosti
krajanov

Podpora zabezpečenia
materiálno-technického
vybavenia vydavateľstiev
a publikačných aktivít

Podpora budovania databáz,
digitalizácie a zvyšovania
odbornosti žurnalistov
a vydavateľov

Podpora účasti krajanských
vydavateľstiev a tvorcov
na domácich
a medzinárodných
výstavách a prezentácií
ich knižnej tvorby aj na
Slovensku

Podpora modernizácie
a materiálno-technického
vybavenia obecných,
farských, školských,
spolkových aj
súkromných knižníc

Podpora zbierkotvorných
a katalogizačných činností
a digitalizácie zbierkových
fondov

Podpora účasti krajanských
tvorcov na odborných
školeniach a konferenciách

Podpora medziknižničnej
spolupráce aj so Slovenskom

Podpora nákupov slovenskej
periodickej tlače, kníh,
literatúry a elektronických
titulov

Podpora rozvoja
čitateľských aktivít
detí a mládeže
v spolupráci so školami
a vzdelávacími centrami

V podmienkach slovenských národnostných
menšín v strednej a východnej Európe

Podpora zvyšovania odbornej úrovne
a atraktívnosti slovenských škôl s cieľom
zvýšiť záujem o slovenské školy

Podpora zvyšovania úrovne vyučovania
slovenského jazyka a ostatných predmetov
modernými didaktickými prostriedkami,
učebnicami, odbornými časopismi
a materiálnotechnickými pomôckami

Podpora ďalšieho vzdelávania pedagógov
slovenského jazyka a odborných predmetov
na slovenských základných a stredných
školách

Podpora vysielania študentov pedagogických
smerov zo slovenských univerzít na stáže,
prípadne na pedagogickú prax do slovenských
škôl

Podpora účasti dobrovoľníkov na
výchovnovzdelávacom procese na slovenských
materských, základných a stredných školách

Podpora účasti pedagógov slovenských škôl
na odborných seminároch a konferenciách
v krajinách pôsobenia a na Slovensku

Podpora výmeny pedagógov a žiakov
z prostredia slovenských menšín so školami
v SR vrátane účasti na mimoškolských
jazykových a motivačno-vzdelávacích
pobytoch

Podpora spolupráce obcí a samosprávnych
krajov na Slovensku s partnermi v zahraničí
s cieľom skvalitniť činnosť slovenských škôl,
a tak vytvárať podmienky pre záujemcov
o štúdium na stredných školách na Slovensku

Podpora kultúrnych a jazykových
mimoškolských pobytov detí a mládeže

V podmienkach slovenských komunít
v západnej Európe a v zámorí

Podpora vyučovania slovenského jazyka,
reálií a ďalších predmetov potrebných pre
postupové skúšky detí krajanov

Podpora zabezpečovania pobytov
dobrovoľníkov aj z radov študentov
a absolventov pedagogických smerov pre
organizáciu vzdelávacích a voľnočasových
podujatí

Podpora vybavenosti vzdelávacích stredísk
učebnicami, časopismi, literatúrou
a metodickými pomôckami

Podpora rozširovania a skvalitňovania
kultúrnych a jazykových mimoškolských
pobytov detí a mládeže

V prípade dostatočného počtu žiakov
a záujmu rodičov napomáhanie pri uplatnení
Smernice Rady 77/486 RHS o vzdelávaní detí
migrujúcich pracovníkov

Podpora vedecko-
výskumných
aktivít zameraných
na spoznávanie
rôznych aspektov
života slovenských
národnostných
menšín v strednej
a východnej Európe
a krajanských
komunít v západnej
Európe a zámorí

Podpora vedecko-
výskumných aktivít
krajanov a s nimi
súvisiacich podujatí
a odborných publikácií,
ako aj spracovania
a výmeny vedeckých
informácií

Podpora spolupráce
krajanských vedecko-
výskumných inštitúcií
a osobností s vedecko-
výskumnými
inštitúciami
a partnermi
na Slovensku

Podpora dlhodobej
výskumnej spolupráce
inštitúcií rezortov
školstva a kultúry
s partnerskými
inštitúciami v štátoch,
v ktorých krajania žijú

Podpora výskumu
kultúrneho
dedičstva
a generačného
prenosu kultúrnych
a duchovných
hodnôt

Podpora výskumu
ľudovej kultúry
a umeleckej,
tvorivej
a reproduktívnej
kultúry

Podpora knihovedy
a výskumu
v oblasti ochrany
a inventarizácie
písomníctva
a archivácie

Podpora
vedeckovýskumných
aktivít v oblasti
školstva, výchovy
a vzdelávania

Podpora výskumu
v oblasti periodickej
a neperiodickej
tlače

Slovenské národnostné menšiny
v strednej a východnej Európe

Slovenské krajanské komunity
v západnej Európe a zámorí


