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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Ministerstvo v rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín neposkytuje dotácie formou
štátnej pomoci/pomoci de minimis.
V nadväznosti na zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej
pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Oznámenie Komisie
o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
a v súčinnosti s Protimonopolným úradom ministerstvo upravuje možnosť získania podpory
na projekty predkladané v rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín.
Ministerstvo poskytne dotácie
za nehospodársku činnosť a to:

len

na

projekty,

ktoré

možno

považovať

a) majú lokálny vplyv a charakter,
b) sú prístupné verejnosti,
c) sú určené pre cieľovú znevýhodnenú skupinu a len pre obyvateľov Slovenskej
republiky,
d) sú nespoplatnené, bez vstupného, bez štartovného a iných účastníckych
a používateľských poplatkov,
e) plnia čisto sociálny a kultúrny účel nehospodárskej povahy,
f) príjemca nepôsobí v zahraničí a nerozširuje svoje aktivity na zahraničie,
g) projekt je realizovaný len na území Slovenskej republiky,
h) periodická a neperiodická tlač (vrátane CD a DVD) – nepredajná, vychádzajúca
v minimálnom náklade, komerčne nezaujímavé tituly (napr. bezplatne distribuované
členom rôznych tematických združení), neobsahujúca reklamu, nepropagovaná v tlači
alebo v zahraničí, určená len znevýhodnenej skupine,
i) v prípade webových stránok určených na prezentáciu kultúrnych aktivít
a sprístupňovanie kultúrnych formátov osobám so zdravotným postihnutím a inak
znevýhodneným skupinám obyvateľstva budú podporené len výdavky na honoráre
(odmeny) a osobné náklady súvisiace s prípravou, zberaním, vypracovaním,
zverejňovaním textov, článkov, správ, informácií, rozhovorov, aktualít, kresieb a pod.
tvoriacich obsahovú náplň stránok (autorské texty).
Ministerstvo neposkytne dotácie na projekty, ktoré svojou podstatou možno považovať
za hospodársku činnosť a to:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

majú medzinárodný charakter,
sú rozšírené na zahraničie, spolupracujú so zahraničím,
projekt nie je realizovaný len na území Slovenskej republiky,
cieľová skupina je rozšírená na zahraničie, nie je určená len pre obyvateľov
Slovenskej republiky a pre vybranú znevýhodnenú skupinu osôb,
komerčné projekty,
sú spoplatnené (vstupným, štartovným, účastníckymi a používateľskými poplatkami
alebo inými obchodnými prostriedkami),
príjemca pôsobí v zahraničí a rozširuje svoje aktivity na zahraničie,
poradenské a vzdelávacie kurzy, školenia, ktoré sú na trhu ponúkané inými
vzdelávacími inštitúciami, resp. ktoré je možné ďalej využiť na platené poradenstvo,
projektu sa zúčastňujú zahraniční účastníci, turisti, porotcovia, školitelia, experti,
účasť na medzinárodnom podujatí,
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k) periodická a neperiodická tlač (vrátane CD a DVD) – predajná, obsahujúca reklamu,
nevychádzajúca len v minimálnom náklade, nie je určená len pre znevýhodnenú
skupinu, preložená do cudzieho jazyka.
V rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín nebude ministerstvo poskytovať dotácie
na:
a) projekty národnostných menšín,
b) audiovizuálne projekty – filmy, seriály, filmové medailóny, relácie, dokumentárnovzdelávacie cykly, video dokumenty, videonahrávky, prepis z VHS/MG/CD a pod.,
c) filmové festivaly, prehliadky, predstavenia a sprievodné podujatia a sekcie festivalov,
kiná, premietanie filmov,
d) obchodné výstavy, komerčné predstavenia a festivaly vrátane sprievodných podujatí
e) projekty zamerané na obstaranie hmotného majetku – pamätné tabule, busty, sochy,
odliatky, infotabule, 3D modely, obstaranie hudobných nástrojov a techniky,
vybavenia interiéru a exteriéru, mobilné rampy a pod.
f) webové a mobilné aplikácie propagujúce žiadateľa, pripravené pre iné subjekty.
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
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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.
2. 8 Termín uzávierky predkladania žiadostí: 21. jún 2019 (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 prílohy podľa § 4 ods. 2 zákona.
Bližšia špecifikácia príloh je zverejnená na webovom sídle ministerstva.
Potvrdenia doručené do elektronickej schránky musia byť zaručene konvertované do listinnej
podoby a takto priložené k žiadosti o dotáciu.
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.
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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.

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
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 4. júla 2019,
9.2 posúdenie správnosti a úplnosti žiadosti podľa opatrenia, realizovanie zasadnutia komisií
príslušných podprogramov a vyhodnotenie žiadostí – do 15. júla 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
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zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej
republiky.
10. Zloženie komisie: menné zoznamy členov komisií sú 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.

Mgr. Kamil Peteraj
generálny tajomník služobného úradu
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