Výzva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 6 ods. 1 písm. c)
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“)
zverejňuje
v rámci účelu kultúrna aktivita osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených
skupín obyvateľstva výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných
na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených
skupín obyvateľstva, a to aj na podporu kultúrnych aktivít týchto osôb a skupín zahŕňajúcich
podporu rovnosti príležitostí, integrácie do spoločnosti, prevencie a eliminácie všetkých
foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu; podporu výchovy
k tolerancii, posilneniu sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvoja medzikultúrneho dialógu,
vydávanie periodickej tlače, ktorá prispieva k vyváraniu rovnosti príležitostí v oblasti
kultúrnej aktivity a prináša informácie o živote a kultúre osôb so zdravotným postihnutím
alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Program je zameraný na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím s telesným, mentálnym, zrakovým, sluchovým postihnutím, vrátane osôb s psychickými
ochoreniami a ochrany duševného zdravia, seniorov (aktívne starnutie, medzigeneračná
solidarita), detí a mládeže ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením (napr. žijúcich v
marginalizovaných rómskych komunitách, detských domovoch, reedukačných zariadeniach,
diagnostických centrách, liečebno-výchovných sanatóriách a resocializačných zariadeniach).
Program slúži na podporu kultúrnych aktivít zameraných na posilnenie rodinnej súdržnosti
(napr. mnohodetné rodiny, rodiny s jedným rodičom a pod.), kultúrnej integrácie migrantov,
kultúry osôb (dospelých) ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením (napr. klienti
resocializačných zariadení, ľudí vracajúcich sa z výkonu trestu, odchovanci detských
domovov a pod.), osôb bez práce (dlhodobo nezamestnaní), osôb bez domova apod. prevenciu
a elimináciu domáceho násilia, na podporu rodovej rovnosti (podpora rovnosti príležitostí
žien a mužov), prevenciu a elimináciu všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu,
xenofóbie a extrémizmu, prevenciu obchodovania s ľuďmi, výchovy k tolerancii a rozvoj
medzikultúrneho dialógu (predchádzanie predsudkov a stereotypov, posilňovanie vzťahov
medzi znevýhodnenými skupinami a majoritou a vzťahov medzi znevýhodnenými skupinami
obyvateľstva navzájom).

Program slúži ako nástroj kultúrnej politiky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
v oblasti ochrany a podpory kultúrnych práv znevýhodnených skupín obyvateľstva –
na podporu implementácie opatrení v oblasti kultúry vyplývajúcich z medzinárodných
ľudsko-právnych dokumentov vrátane Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným
postihnutím, na podporu plnenia opatrení vyplývajúcich z vládnych strategických
dokumentov a akčných plánov v oblasti ochrany a podpory kultúrnych práv znevýhodnených
skupín obyvateľstva, ako aj na podporu dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti kultúry
v zmysle zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Program tiež
napĺňa zámery a ciele v oblasti rozvoja kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva
stanovené v rámci Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej
republike v zmysle uznesenia vlády SR č. 71 z 18. februára 2015.
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1. Účel poskytnutia dotácie:
Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu
na podporu kultúrnej aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených
skupín obyvateľstva.
Dotácie v rámci dotačného systému ministerstva sa na účel, ktoré pomenúvajú účel podľa
prvej vety, poskytujú v programe Kultúra znevýhodnených skupín.
V rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín ide o tieto podprogramy:
podprogram 2.1 Živá kultúra,
podprogram 2.2 Periodická tlač,
podprogram 2.3 Neperiodická tlač,
podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry osôb so zdravotným postihnutím.
2. Formulár žiadosti a predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie:
Formulár žiadosti je súčasťou elektronickej registrácie. Elektronická registrácia
je zverejnená na webovom sídle ministerstva.
2.1 Žiadateľ pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie v listinnej podobe (ďalej len
„žiadosť“) ministerstvu vykoná jej elektronickú registráciu. Registrácia je ukončená
vytlačením formulárov povinných náležitostí (žiadosť, popis projektu, rozpočet projektu,
čestné vyhlásenia) a formulárov osobitných náležitostí žiadosti, ktoré systém vygeneruje
po vyplnení povinných údajov.
2.2 Žiadosť musí byť k dátumu podania úplná. Dátumom podania žiadosti sa rozumie dátum
na pečiatke podacej pošty (ak je žiadosť zasielaná poštou), alebo dátum na prezentačnej
pečiatke podateľne ministerstva (ak je žiadosť doručená osobne do podateľne).
2.3 Minimálna výška spolufinancovania projektu, na ktorý sa dotácia požaduje,
je 5 % z celkového rozpočtu projektu.
2.4 Dotáciu je možné poskytnúť len na projekt alebo jeho časť, ktorá sa realizuje
v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa dotácia požaduje, t. z. v roku 2019.
2.5 Žiadosť predkladá žiadateľ v rámci jednotlivých podprogramov na každý projekt osobitne
v jednom originálnom vyhotovení. Ak žiadateľ predkladá viac žiadostí o dotáciu, originál
príloh priloží k jednej z originálov žiadostí, k ostatným originálom žiadostí priloží
fotokópie príloh, ak originály príloh nie sú staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti
a v dolnej časti prvej strany každej prílohy uvedie odkaz: „Originál prílohy sa nachádza
v žiadosti ......“.
2.6 Žiadosť musí byť podpísaná žiadateľom. Má byť pevne zviazaná (hrebeňová väzba,
tepelná väzba) a všetky strany žiadosti, vrátene príloh, očíslované.
2.7 Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
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2. 8 Termín uzávierky predkladania žiadostí: 30. november 2018 (vrátane)
2. 9 Adresa na predkladanie žiadostí: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
sekcia rozpočtu a správy
odbor dotácií
Námestie SNP č. 33
813 31 Bratislava
(obálku výrazne označte číslom a názvom programu a podprogramu)
Žiadosť musí byť k dátumu podania úplná. Neúplnú žiadosť alebo žiadosť,
ktorá neobsahuje prílohy podľa zákona, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o rozpočtových pravidlách“) a Opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania
dotácií zo štátneho rozpočtu (ďalej len „opatrenie“), nebude posudzovaná.
3. Žiadosť je úplná, ak obsahuje:
1. žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu (formulár elektronickej registrácie),
2. popis projektu (formulár elektronickej registrácie),
3. celkový rozpočet projektu (formulár elektronickej registrácie),
4. doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, s výnimkou
žiadateľa podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona (napr.: kópia stanov občianskeho združenia
(výpis z registra občianskych združení vedeného MV SR nie je postačujúci), kópia
zriaďovacej listiny, kópia výpisu z registra neziskových organizácií),
5. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti ak žiadosť
podáva fyzická osoba - jednotlivec,
6. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti, okrem
právnickej osoby, ktorá nie je trestne zodpovedná podľa § 5 zákona č. 91/2016 Z. z.
o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
7. potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať
za žiadateľa (napr.: kópia zápisnice z Valného zhromaždenia občianskeho združenia,
kópia menovacieho dekrétu),
8. potvrdenie o IBAN, doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke
zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poskytnúť - súčasťou dokladu musí byť číslo
účtu v tvare IBAN (t. z. kópia zmluvy o zriadení účtu (IBAN) alebo potvrdenie banky
o vedení účtu (IBAN), ktorého názov musí byť v súlade s názvom žiadateľa; výpis z účtu
nie je postačujúcim dokladom). Doklad predkladajú aj obce a organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov. Zriadenie samostatného účtu
nie je podmienkou,
9. potvrdenie miestne príslušného konkurzného súdu o tom, že voči žiadateľovi nie je
vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, potvrdenie nesmie byť
staršie ako tri mesiace. Potvrdenie vydáva okresný súd v sídle kraja. (originál alebo
overená kópia),
10. potvrdenie miestne príslušného správcu dane o tom, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,
s výnimkou správcu dane, ktorým je obec, potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace
(originál alebo overená kópia),
11. potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky
na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
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po lehote splatnosti, potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace (originál alebo overená
kópia),
12. potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné
zdravotné poistenie po lehote splatnosti. Je potrebné doložiť potvrdenia zo všetkých
zdravotných poisťovní, potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace. (originál alebo
overená kópia),
13. potvrdenie miestne príslušného inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil
v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného
predpisu, potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace (originál alebo overená kópia),
14. čestné vyhlásenie žiadateľa, že má na financovanie projektu, na ktorý požaduje dotáciu,
zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej
vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu,
15. čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
16. čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
17. čestné vyhlásenie žiadateľa, že poskytuje/poskytne súčinnosť v štátnom štatistickom
zisťovaní podľa osobitného predpisu,
18. čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá záväzky voči rozpočtom obcí,
19. ostatné osobitné náležitosti žiadosti podľa jednotlivých podprogramov v zmysle
príslušných ustanovení opatrenia. Informácia o osobitných náležitostiach je obsiahnutá
v Informácii pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky v programe Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2019.
V prípade, že bude potvrdenie doručené do elektronickej schránky, k potvrdeniu je
potrebné doložiť aj vytlačený print sceen tejto schránky.
4. Oprávnené subjekty:
Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť subjekt podľa § 3 ods. 1 zákona.
5. Disponibilný objem finančných prostriedkov na danú výzvu: určený dňom účinnosti
zákona o štátnom rozpočte na rok 2019.
6. Kritériá a spôsob hodnotenia žiadostí:







súlad projektu s cieľmi a prioritami programu,
kvalita projektu,
kultúrno-spoločenský dosah projektu,
reálnosť rozpočtu,
riziko chudoby a sociálneho vylúčenia,
kultúrna aktivita v predkladanom projekte je situovaná v okrese, ktorý sa nachádza
v Zozname najmenej rozvinutých okresov (http://www.upsvar.sk/statistiky/zoznamnajmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733).

7. Spôsob hodnotenia žiadostí v programe Kultúra znevýhodnených skupín:
Proces hodnotenia prebieha nasledovne: Súčasťou procesu hodnotenia je hodnotiaci hárok,
ktorý obsahuje 5 kritérií. Maximálny počet bodov za každé kritérium je 20 bodov. Kritérium
č. 1 až 3 (súlad projektu s cieľmi a prioritami programu, kvalita projektu, kultúrnospoločenský dosah projektu) obsahujú 4 ukazovatele, ktoré sa hodnotia nasledovne: počtom
bodov 20 (postačujúce), počtom bodov 10 (čiastočne postačujúce), počtom bodov
0 (nepostačujúce). Kritérium č. 4 (reálnosť rozpočtu) obsahuje 2 ukazovatele, ktoré
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sa hodnotia nasledovne: počtom bodov 20 (postačujúce), počtom bodov 10 (čiastočne
postačujúce), počtom bodov 0 (nepostačujúce). Kritérium č. 5 (riziko chudoby a sociálneho
vylúčenia) obsahuje 3 ukazovatele, ktoré sa hodnotia nasledovne: počtom
bodov 20 (postačujúce), počtom bodov 10 (čiastočne postačujúce) alebo počtom
bodov 0 (nepostačujúci). Maximálny počet bodov je 100. Percentuálna hranica na pridelenie
dotácie je 50 % získaných bodov. Pridelenie dotácie je zároveň závislé na celkovom objeme
finančných prostriedkov vyčlenených na príslušný dotačný program, počte úspešných
projektov a poradí v rámci celkového bodového hodnotenia.
8. Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí:
Žiadosť, ktorú podal žiadateľ v rozpore s § 3 zákona, ktorá je neúplná, alebo súčasne
duplicitne podaná do viacerých programov prípadne neobsahuje prílohy podľa § 4 ods. 2
zákona a podľa príslušných ustanovení opatrenia ministerstvo vyradí.
Dotáciu nie je možné poskytnúť na projekty, ktorých cieľom je podpora všetkých
foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatných
prejavov intolerancie.
9. Predpokladané termíny postupu vyhodnocovania žiadostí:
9.1

posúdenie správnosti a úplnosti žiadostí podľa § 4 ods. 2 zákona –
do 25. januára 2019,
9.2 posúdenie správnosti a úplnosti žiadosti podľa opatrenia, realizovanie zasadnutia komisií
príslušných podprogramov a vyhodnotenie žiadostí – do 15. marca 2019,
9.3 rozhodnutie o poskytnutí resp. neposkytnutí dotácie – priebežne,
9.4 vypracovanie návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie a jej zaslanie žiadateľovi – najneskôr
do 6 týždňov odo dňa prijatia rozhodnutia ministra o poskytnutí alebo neposkytnutí
dotácie (akceptovaného protokolu) na odbore dotácií ministerstva,
9.5 vystavenie platobného poukazu – po akceptovaní predloženého vyúčtovania za rok 2018,
ak bola žiadateľovi poskytnutá dotácia v roku 2018 a/alebo do 10 pracovných dní odo dňa
zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej
republiky.
10. Zloženie komisie: menné zoznamy členov komisií budú zverejnené na webovom sídle
ministerstva po ich vymenovaní ministrom kultúry.
11. Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie:
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie ako vzor je zverejnený na webovom sídle ministerstva.
Znenie konkrétnej zmluvy o poskytnutie dotácie bude zverejnené na webovom sídle
www.crz.gov.sk.

Ľubica Laššáková
ministerka kultúry
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