OPATRENIE
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
č. MK-3186/2015-110/17632
z 15. decembra 2015
o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu
Zmena: Opatrenie č. MK-5339/2018-110/14219 (oznámenie č. 315/2018 Z. z.)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) podľa § 2 ods. 2
a § 4 ods. 3 zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
(1) Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva kultúry na príslušný rozpočtový rok (ďalej len
„dotácia“) možno poskytnúť na základe žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“),
ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1.
(2) Popis projektu na účel poskytnutia dotácie (ďalej len „popis projektu“) sa predkladá v
štruktúre podľa prílohy č. 2.
(3) Celkový rozpočet projektu sa predkladá v štruktúre podľa prílohy č. 3.
§2
(1) Dotáciu na účel podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona možno poskytnúť na podporu týchto
projektov:
a) systematický prístup k ochrane národných kultúrnych pamiatok (ďalej len ,,kultúrna
pamiatka“), príprava a realizácia obnovy kultúrnej pamiatky (ďalej len „obnova“) alebo
príprava a realizácia reštaurovania kultúrnej pamiatky (ďalej len „reštaurovanie“), a to aj v
lokalitách svetového kultúrneho dedičstva,
b) identifikácia, dokumentácia, prezentácia a využitie pamiatkového fondu v súlade s jeho
pamiatkovými hodnotami.
(2) Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. a) je
a) vyhlásenie žiadateľa, že nemôže v plnej výške uhradiť náklady spojené s obnovou alebo
reštaurovaním,
b) zoznam údajov špecifikujúcich nehnuteľnú kultúrnu pamiatku na účely overenia
vlastníctva alebo správy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky v katastri nehnuteľností alebo
doklad o vlastníctve alebo doklad o správe kultúrnej pamiatky, ak sa kultúrna pamiatka
nezapisuje do katastra nehnuteľností; ak ide o nehnuteľnú kultúrnu pamiatku, ktorá nemá
súpisné číslo a nie je evidovaná v katastri nehnuteľností, alebo ak doklad o vlastníctve
alebo doklad o správe hnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno z objektívnych dôvodov
predložiť, predkladá sa vyhlásenie o vlastníctve alebo vyhlásenie o správe kultúrnej
pamiatky,
c) zmluva o výkone správy kultúrnej pamiatky, ak žiadosť predkladá správca podľa § 3 ods. 3
písm. b) zákona,

d) kópia katastrálnej mapy s farebným označením kultúrnej pamiatky, ak ide o ochranu,
obnovu alebo reštaurovanie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, ktorá je umiestnená na časti
parcely alebo na viacerých parcelách, alebo ak ide o ochranu, obnovu alebo reštaurovanie
časti nehnuteľnej kultúrnej pamiatky,
e) nájomná zmluva alebo zmluva o výpožičke pozemku, na ktorom sa nachádza kultúrna
pamiatka, ktorá je stavbou torzálneho charakteru, historickou zeleňou, archeologickou
lokalitou alebo kultúrnou pamiatkou technického charakteru, ak ide o žiadateľa podľa § 3
ods. 5 zákona,
f) splnomocnenie na predloženie žiadosti s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa
alebo splnomocniteľov, ak je žiadateľ pri podaní žiadosti zastúpený inou osobou, alebo ak
je kultúrna pamiatka, na ktorú sa žiada dotácia, v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov, za ktorých žiadosť predkladá jeden spoluvlastník alebo viacerí
spoluvlastníci,
g) prehľad o finančných prostriedkoch, ktoré boli poskytnuté žiadateľovi na obnovu alebo
reštaurovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu a iných verejných zdrojov za posledné tri
roky, spolu s uvedením účelu ich poskytnutia,
h) stanovisko obce, v ktorej územnom obvode sa kultúrna pamiatka nachádza, a v ktorom je
uvedená suma príspevku poskytnutého obcou žiadateľovi na obnovu alebo reštaurovanie,
alebo sú v ňom uvedené dôvody, pre ktoré príspevok neposkytla,
i) reštaurátorský rozpočet v štruktúre podľa prílohy č. 4, ak sa predkladá žiadosť na podporu
projektu reštaurovania,
j) archeologický rozpočet v štruktúre podľa prílohy č. 5, ak sa predkladá žiadosť na podporu
projektu archeologického výskumu kultúrnej pamiatky,
k) uvedenie technických parametrov kultúrnej pamiatky v štruktúre podľa prílohy č. 6,
l) kópia právoplatného rozhodnutia príslušného krajského pamiatkového úradu o zámere
obnovy alebo rozhodnutia o zámere reštaurovania podľa typu projektu,
m) farebná fotodokumentácia s popisom a komentárom, ktorá dokumentuje aktuálny stav
kultúrnej pamiatky, v rozsahu najmenej štyri fotografie vo formáte 9 x 13 cm, z toho jedna
fotografia so záberom na celú kultúrnu pamiatku a tri fotografie dokumentujúce
poškodenie kultúrnej pamiatky,
n) popis prác, ktorých vykonanie bude financované z poskytnutej dotácie.
(3) Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. b), ak ide o odbornú
publikáciu, sú dva odborné posudky nie staršie ako tri mesiace, vypracované odborníkmi,
ktorí majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom študijnom odbore podľa
oblasti posudzovaného projektu a najmenej päť rokov praxe v oblasti posudzovaného
projektu.
§3
(1) Dotáciu na účel podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona možno poskytnúť na podporu týchto
projektov:
a) kultúrna aktivita osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín
obyvateľstva, a to aj kultúrna aktivita týchto osôb a skupín zahŕňajúca podporu rovnosti
príležitostí, integrácie do spoločnosti, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia,
diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, podporu výchovy k tolerancii, posilnenia
sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvoja medzikultúrneho dialógu,
b) vydávanie periodickej tlače, ktorá prispieva k vytváraniu rovnosti príležitostí v oblasti
kultúrnej aktivity a prináša informácie o živote a kultúre osôb so zdravotným postihnutím
alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva,
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c) vydávanie neperiodickej tlače v oblasti pôvodnej, krásnej, odbornej a prekladovej
literatúry, vydávanie elektronických nosičov, tvorba mobilných aplikácií a publikovanie
webových stránok rozvíjajúcich kultúrnu aktivitu osôb so zdravotným postihnutím alebo inak
znevýhodnených skupín obyvateľstva.
(2) Prílohou žiadosti na podporu projektov podľa odseku 1 písm. a) je podrobná
charakteristika a opis projektu kultúrnej aktivity zdravotne postihnutých alebo inak
znevýhodnených skupín obyvateľstva s uvedením zámerov a cieľov projektu, cieľových
skupín projektu, časového plánu realizácie projektu a stratégie financovania.
(3) Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. b) je
a) špecifikácia projektu obsahujúca doplňujúce údaje a technické parametre periodickej tlače
v štruktúre podľa prílohy č. 7,
b) ukážka dvoch periodík z predchádzajúceho ročníka,
c) adresár odberateľov pri nepredajných periodikách,
d) odborný posudok nového projektu nie starší ako tri mesiace, vypracovaný odborníkom,
ktorý pôsobí v oblasti posudzovaného projektu a návrh vzorového vydania pri
novovznikajúcom periodiku.
(4) Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. c) je
a) špecifikácia projektu obsahujúca doplňujúce údaje a technické parametre neperiodickej
tlače v štruktúre podľa prílohy č. 8,
b) ukážka rukopisu v rozsahu najmenej desiatich strán, ak ide o prózu, alebo v rozsahu piatich
básní, ak ide o poéziu, a ukážka v rozsahu dvoch až troch ilustrácií alebo fotografií vo formáte
9 x 13 cm alebo iné ukážky obrazovej časti publikácie,
c) stručný obsah publikácie v rozsahu najviac jednej strany,
d) odborný posudok nie starší ako tri mesiace, vypracovaný odborníkom, ktorý pôsobí v
oblasti posudzovaného projektu,
e) autorská zmluva uzatvorená medzi autorom a žiadateľom, ak žiadateľom nie je autor,
f) recenzia pri reedíciách a prekladoch alebo iné odborné odporúčania a jeden výtlačok alebo
jeho fotokópia z predchádzajúcej edície,
g) demonahrávka elektronického nosiča v bežnom formáte- CD nosič, ak sa predkladá žiadosť
na podporu projektu na vydávanie elektronických nosičov,
h) návrh čiastkovej webovej stránky, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu na
publikovanie webovej stránky, spolu s dokladom o vlastníctve príslušnej domény alebo
uplatnení rezervácie na jej vlastníctvo,
i) návrh mobilnej aplikácie, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu na vytvorenie
mobilnej aplikácie.
§4
Dotáciu na účel podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona možno poskytnúť na podporu týchto
projektov:
a) vytváranie vzťahu žiakov a ich učiteľov ku kultúrnym hodnotám,
b) aktívna účasť kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní žiakov,
c) kultúrne aktivity a služby, ktoré sú v mieste základnej školy alebo strednej školy a ktoré
majú kultúrny alebo kultúrno-edukačný charakter.
§5
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Pri predkladaní žiadosti nie je potrebné opätovne predkladať doklady a potvrdenia, ktoré
žiadateľ predložil k predchádzajúcej žiadosti, ak ku dňu podania novej žiadosti nie sú tieto
doklady a potvrdenia staršie ako tri mesiace.
§6
Ustanovenia tohto opatrenia sa použijú aj na žiadosti predložené na základe výzvy na
predkladanie žiadostí zverejnenej do 2. januára 2016.
§7
Zrušuje sa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 15. decembra 2010
č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu
projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti
v znení výnosu z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579 (oznámenie
č. 318/2011 Z. z.) a výnosu z 22. augusta 2013 č. MK-2580/2013-110/12317 (oznámenie
č. 237/2013 Z. z.).
§8
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 2. januára 2016.
Opatrenie č. MK-5339/2018-110/14219 nadobudlo účinnosť 16. novembra 2018.

Marek Maďarič v. r.
minister kultúry Slovenskej republiky
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Príloha č. 1 k opatreniu
č. MK-3186/2015-110/17632
VZOR
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku
Názov projektu:
Program (číselné označenie)1
Gestor programu (uvádza sa názov
príslušnej sekcie ministerstva kultúry)
Podprogram (číselné označenie )1
Meno a priezvisko alebo názov
žiadateľa
Adresa trvalého pobytu, sídla alebo
miesta podnikania žiadateľa (ulica, číslo,
PSČ, obec)
Právna forma žiadateľa2:
IČO žiadateľa (právnické osoby, fyzické osoby –
podnikatelia)
Číslo registrácie žiadateľa3
Štatutárny orgán žiadateľa (meno a priezvisko,
funkcia)
Kontaktná osoba (meno, priezvisko,
telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová
adresa)
Bankové spojenie (IBAN, názov banky
alebo pobočky zahraničnej banky, kód –
numerický, swiftový)
Celkový rozpočet projektu
v eurách:
Financovanie projektu z vlastných alebo iných
zdrojov celkom
z toho vlastné zdroje
iné zdroje
Požadovaná dotácia

v eurách:

v eurách:
v eurách:
v eurách:

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné.
........................... dňa ...................................
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v %:

odtlačok pečiatky žiadateľa2

podpis štatutárneho orgánu žiadateľa2

odtlačok pečiatky žiadateľa- podnikateľa4

podpis žiadateľa4

Vysvetlivky:
1
Číselné označenie programu a podprogramu je uvedené vo výzve na webovom sídle
ministerstva kultúry.
2
Vzťahuje sa na žiadateľa, ktorý je právnickou osobou.
3
Vzťahuje sa na žiadateľa, ktorý sa zapisuje do obchodného registra alebo obdobného
registra.
4
Vzťahuje sa na žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou.
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Príloha č. 2 k opatreniu
č. MK-3186/2015-110/17632
Popis projektu
Názov projektu:
Termín realizácie:
Miesto realizácie/lokalita
Zámery, ciele a výsledky
projektu (stručná charakteristika,
časový a vecný harmonogram,
účel, prínos)

Cieľové skupiny (komu je projekt
určený)
Odborný garant projektu
(meno, priezvisko, titul)
Kontaktná osoba (meno, priezvisko,
telefónne číslo, faxové číslo,
e-mailová adresa)
Celkový rozpočet projektu
Požadovaná dotácia

v eurách:
v eurách:

........................... dňa ...................................

odtlačok pečiatky žiadateľa1

podpis štatutárneho orgánu žiadateľa1

odtlačok pečiatky žiadateľa- podnikateľa2

podpis žiadateľa2

Vysvetlivky:
1
Vzťahuje sa na právnickú osobu.
2
Vzťahuje sa na fyzickú osobu.
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Príloha č. 3 k opatreniu
č. MK-3186/2015-110/17632
Celkový rozpočet projektu
Názov projektu:
I.
Náklady (výdavky)

Celkový rozpočet
v eurách:

II.

I. spolu:
Predpokladané výnosy
(príjmy)

Požadovaná
dotácia
v eurách:

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

II. spolu:
III. Vlastné zdroje
Iné zdroje

III. spolu:
Rozdiel I. - (II. + III.)
........................... dňa ...................................

odtlačok pečiatky žiadateľa1

podpis štatutárneho orgánu žiadateľa1
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odtlačok pečiatky žiadateľa- podnikateľa2

podpis žiadateľa2

Vysvetlivky:
1
Vzťahuje sa na právnickú osobu.
2
Vzťahuje sa na fyzickú osobu.
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Príloha č. 4 k opatreniu
č. MK-3186/2015-110/17632
Reštaurátorský rozpočet
Meno a priezvisko alebo názov žiadateľa:
Adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa:
Adresa a názov kultúrnej pamiatky:
Číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu:
Meno, priezvisko a titul reštaurátora
Číslo osvedčenia o členstve v Komore
reštaurátorov
Odborná spôsobilosť - kvalifikačné
predpoklady
Základné rozmery reštaurovanej kultúrnej
pamiatky
Etapa reštaurovania
Nákladové položky danej
etapy reštaurovania
Reštaurátorský výskum a
návrh na reštaurovanie
Reštaurátorská realizácia
Záverečná reštaurátorská
dokumentácia
Iné.....................
Spolu

Celkový rozpočet

Požadovaná dotácia

........................... dňa ...................................

Odtlačok pečiatky reštaurátora1

Dátum, podpis reštaurátora

Vysvetlivky:
1
Vzťahuje sa na fyzickú osobu – podnikateľa.
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Príloha č. 5 k opatreniu
č. MK-3186/2015-110/17632
Archeologický rozpočet
Názov žiadateľa:
Sídlo žiadateľa:
Adresa a názov kultúrnej pamiatky:
Číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu:
Názov právnickej osoby oprávnenej vykonávať
archeologický výskum
Rozsah (napr. v m2) predpísaného archeologického
výskumu
Etapa archeologického výskumu (v príslušnom
kalendárnom roku)
Jednoduchá situácia s vyznačením objektu/hraníc
archeologickej lokality a s vyznačením časti, kde sa bude
vykonávať uvedená etapa archeologického výskumu
Nákladové položky danej etapy
archeologického výskumu

Celkový rozpočet

Požadovaná dotácia

Spolu
........................... dňa ...................................

odtlačok pečiatky právnickej osoby oprávnenej
vykonávať archeologický výskum

11

podpis štatutárneho orgánu právnickej
osoby oprávnenej vykonávať
archeologický výskum

Príloha č. 6 k opatreniu
č. MK-3186/2015-110/17632
Technické parametre kultúrnej pamiatky
Meno a priezvisko alebo názov žiadateľa:
Adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa:
Adresa a názov kultúrnej pamiatky:
Číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu:
Technické parametre nehnuteľnej kultúrnej pamiatky
Základné rozmery
Jednoduchý nákres pôdorysu s vyznačením
časti, ktorá sa bude obnovovať
Zastavaná plocha
Počet podlaží, z toho nadzemných
Popis zastrešenia objektu
Špecifiká objektu
Iné...
Technické parametre hnuteľnej kultúrnej pamiatky:
Základné rozmery
Jednoduchý nákres s vyznačením časti, ktorá
sa bude reštaurovať
Materiál, z ktorého je objekt zhotovený
Špecifiká objektu
Iné...
........................... dňa ...................................

odtlačok pečiatky žiadateľa1

podpis štatutárneho orgánu žiadateľa1

odtlačok pečiatky žiadateľa- podnikateľa2

podpis žiadateľa2

Vysvetlivky:
1
Vzťahuje sa na právnickú osobu.
2
Vzťahuje sa na fyzickú osobu.
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Príloha č. 7 k opatreniu
č. MK-3186/2015-110/17632
Doplňujúce údaje a technické parametre periodickej tlače
Názov periodika
Iné periodiká, ktoré žiadateľ vydáva
Obsahová štruktúra periodika
Rozsah kultúrnych stránok/prílohy
Plán/zabezpečenie distribúcie
(kto ju zabezpečuje) pri nepredajných
periodikách sa priloží adresár odberateľov
Meno a priezvisko šéfredaktora
Náklad
Periodicita
Počet čísel za rok
Počet dvojčísiel za rok
Evidenčné číslo a názov vydavateľa1
Formát
Počet strán
Farebnosť
Papier (g/m2)
Predajná cena (v eurách)
Počet predplatiteľov
Počet odberateľov
Remitenda na jedno číslo (v %)
........................... dňa ...................................

odtlačok pečiatky žiadateľa2

podpis štatutárneho orgánu žiadateľa2
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odtlačok pečiatky žiadateľa- podnikateľa3

podpis žiadateľa3

Vysvetlivky:
1
Nevyžaduje sa v prípade nových periodík, ktoré ešte nie sú zaevidované v centrálnej
evidencii periodickej tlače.
2
Vzťahuje sa na právnickú osobu.
3
Vzťahuje sa na fyzickú osobu.
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Príloha č. 8 k opatreniu
č. MK-3186/2015-110/17632
Doplňujúce údaje a technické parametre neperiodickej tlače
Autor
Názov
Termín vydania
Prílohy
Kategória

□ umelecká literatúra pre deti a mládež
□ nedostatková literatúra (špecifikácia)
□ odborná a vedecká literatúra, slovník,

lexikón
□ krásna literatúra
□ prekladová literatúra:
□ iné (špecifikácia):

Zámery, ciele a význam projektu
Plán/zabezpečenie distribúcie (kto ju
zabezpečuje)
Náklad
Formát
Druh papiera(g/m2)
Počet strán
Farebnosť
Väzba (V8,V4,V2)
Plánovaná cena pre čitateľa (v eurách)
Vydanie
........................... dňa ...................................

odtlačok pečiatky žiadateľa1

podpis štatutárneho orgánu žiadateľa1
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odtlačok pečiatky žiadateľa- podnikateľa2

podpis žiadateľa2

Vysvetlivky:
1
Vzťahuje sa na právnickú osobu.
2
Vzťahuje sa na fyzickú osobu.

16

