
 

Informácia  

pre žiadateľa o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2018 na náhradu škody 

požičiavateľovi vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie 

Slovenskej republiky na účely prezentácie na území Slovenskej republiky 

 

 

1.) Dotácia sa poskytuje podľa § 6 zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu 

predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v 

colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“) a výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo 14. októbra 2009 č. MK-

3424/2009-10/10 501 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu na náhradu 

škody požičiavateľovi vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie 

Slovenskej republiky na účely prezentácie na území Slovenskej republiky (ďalej len „výnos“). 

 

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 

 

2.) Žiadatelia 

- Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 6 ods. 1 zákona. 

- Dotáciu nie je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorým je múzeum, galéria alebo knižnica 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“).  

 

3.) Zámerom poskytovania dotácie je podpora dovozu unikátnych veľkých zahraničných 

výstavných projektov svetovej úrovne na územie Slovenskej republiky – podpora mobility 

zbierok vysokej vedeckej, historickej, kultúrnej alebo umeleckej hodnoty.  

 

4.) Hodnota predmetu kultúrnej hodnoty, na ktorý sa dotácia poskytuje 

- Minimálna hodnota predmetu kultúrnej hodnoty, na ktorý možno poskytnúť dotáciu pre 

jedného žiadateľa o dotáciu, je 40 000 eur.  

- Maximálna hodnota predmetu kultúrnej hodnoty, na ktorý možno poskytnúť dotáciu pre 

jedného žiadateľa o dotáciu, je 10 000 000 eur. 

 

5.) Predkladanie žiadostí 

- Žiadateľ predkladá písomnú žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na 

náhradu škody požičiavateľovi vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej 

hodnoty na územie Slovenskej republiky na účely prezentácie na území Slovenskej 

republiky (ďalej len „žiadosť“) spolu s určenými prílohami podľa §1 ods. 2 výnosu do 

podateľne ministerstva v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 

15.00 hod. alebo poštou na adresu ministerstva (Ministerstvo kultúry Slovenskej 

republiky, sekcia kultúrneho dedičstva, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava – obálka má 

byť výrazne označená heslom „ŽIADOSŤ O DOTÁCIU - DOVOZ PKH“) v termíne do 

31. júla 2017. Vzory formulárov žiadosti a jej príloh sú zverejnené na webovom sídle 

ministerstva. 

- Za úplnú žiadosť sa považuje vyplnená žiadosť spolu so všetkými požadovanými 

prílohami podľa § 1 ods. 2 výnosu. Neúplná žiadosť bude vyradená. 
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Úplná žiadosť obsahuje: 

1. žiadosť o poskytnutie dotácie (príloha č. 1 tejto informácie pre žiadateľa), 

2. doklad o právnej subjektivite žiadateľa (kópia zriaďovacej listiny a potvrdenie o tom,              

že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa), 

3. fotodokumentáciu predmetu kultúrnej hodnoty, (fotografia farebná najmenej o rozmeroch 9 × 

13 cm) s uvedením mena autora/výrobcu a názvu predmetu kultúrnej hodnoty na zadnej strane, v 

prípade trojrozmerných predmetov dve fotografie (predná  a zadná strana predmetu), pri 

skriňovom nábytku aj jedna fotografia s otvorenými dvierkami, 

4. všeobecnú správu o zabezpečení ochrany a bezpečnostných podmienok pri skladovaní, 

inštalácii a prezentácii predmetu kultúrnej hodnoty (príloha č. 2 tejto informácie pre 

žiadateľa), 

5. vyhlásenie žiadateľa o tom, že uskutočnil prezentácie dočasne dovezených predmetov 

kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky s uvedením zoznamu realizovaných 

prezentácií; v zozname sa uvádzajú prezentácie dočasne dovezených predmetov kultúrnej 

hodnoty na územie Slovenskej republiky, resp. zahraničné výstavy realizované žiadateľom                

za posledné 3 roky (príloha č. 3 tejto informácie pre žiadateľa), 

6. odborný popis prezentácie so špecifikáciou predmetu kultúrnej hodnoty (príloha č. 4 tejto 

informácie pre žiadateľa), 

7. doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý    sa 

má dotácia poskytnúť (kópia zmluvy o zriadení účtu alebo potvrdenie banky o vedení účtu, 

ktorého názov musí byť v súlade s názvom žiadateľa; výpis z účtu nie je postačujúcim dokladom),  

8. potvrdenie daňového úradu o tom, že správca dane neeviduje voči žiadateľovi daňové 

nedoplatky voči štátnemu rozpočtu, s výnimkou správcu dane, ktorým je obec, nie staršie 

ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti (príloha č. 5 tejto informácie pre žiadateľa), 

9. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané ostatné finančné vzťahy so štátnym 

rozpočtom (príloha č. 6 tejto informácie pre žiadateľa),  

10. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá nedoplatky voči rozpočtom obcí (príloha č. 6 tejto 

informácie pre žiadateľa ),  

11. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia (príloha              

č. 6 tejto informácie pre žiadateľa), 

12. potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom 

na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti, 

nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti (príloha č. 7 tejto informácie pre žiadateľa), 

Kontakt: Sociálna poisťovňa: http://www.socpoist.sk 

13. potvrdenie každej zdravotnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na 

poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti, nie staršie ako tri 

mesiace ku dňu podania žiadosti (príloha č. 8 tejto informácie pre žiadateľa), 

Kontakt: Všeobecná zdravotná poisťovňa: http://www.vszp.sk 

Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.: http://www.dovera.sk 

 Union, zdravotná poisťovňa, a.s.: http://www.unionzp.sk 

14. potvrdenie príslušného inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich 

troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu (príloha č. 9 tejto 

informácie pre žiadateľa), 

15. 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 (príloha č. 10 tejto informácie pre žiadateľa), 

Kontakty na súdy: http://www.justice.gov.sk/h.aspx?pq=lb2&uc=ps/adsuc  

http://www.vszp.sk/
http://www.dovera.sk/
http://www.unionzp.sk/
http://www.justice.gov.sk/h.aspx?pq=lb2&uc=ps/adsuc
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16. zmluvu o výpožičke predmetu kultúrnej hodnoty uzavretú medzi žiadateľom 

a požičiavateľom predmetu kultúrnej hodnoty (ďalej len „požičiavateľ“), 

17. referencie o dopravcovi predmetu kultúrnej hodnoty týkajúce sa zabezpečenia ochrany 

a bezpečnostných podmienok pri preprave predmetu kultúrnej hodnoty, najmenej od 

jedného subjektu, 

18. iný doklad preukazujúci splnenie podmienok na poskytnutie dotácie – písomný súhlas 

požičiavateľa s náhradou škody vzniknutej na zapožičanom predmete kultúrnej hodnoty 

v rozsahu a za podmienok stanovených podľa zákona namiesto komerčného poistenia 

a s najvyššou možnou čiastkou, ktorú bude požičiavateľ ako náhradu škody požadovať od 

žiadateľa. 

 

Potvrdenia je potrebné priložiť nasledovne: 

1x originál resp. osvedčenú kópiu potvrdení, ktoré nebudú staršie ako tri mesiace ku dňu podania 

žiadosti.  

Poznámka k bodom 1 – 15:  

Uvedené náležitosti predkladá žiadateľ ministerstvu najneskôr do 31. júla 2017.  

Poznámka k bodom 4 - 5, 7 - 8, 12 – 17:  

Ak žiadateľ o poskytnutie dotácie predkladá viacero žiadostí týkajúcich sa tej istej prezentácie 

(výstavy), je potrebné priložiť k jednej zo žiadostí originály resp. overené kópie potvrdení správcu 

dane, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, inšpektorátu práce, miestne príslušného 

konkurzného súdu, zmluvy o výpožičke, všeobecnej správy o zabezpečení ochrany a bezpečnostných 

podmienok, vyhlásenia o tom, že žiadateľ uskutočnil prezentácie dočasne dovezených predmetov 

kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky, dokladu o zriadení účtu, referencií o dopravcovi. 

Do ostatných súvisiacich žiadostí postačí priložiť kópie uvedených príloh a v dolnej časti prvej strany 

každej prílohy uvedie odkaz: „Originál prílohy sa nachádza v žiadosti ......“. 

Poznámka k bodom 16 - 18: 

Uvedené náležitosti predkladá žiadateľ ministerstvu do  31. decembra 2017. 

 

- Dňom podania žiadosti sa rozumie dátum na podacej pečiatke pošty (ak je žiadosť 

zasielaná poštou), resp. dátum na prezentačnej pečiatke podateľne ministerstva (ak je 

žiadosť doručená osobne do podateľne). 

 

- Žiadosť musí byť vlastnoručne podpísaná osobou oprávnenou za žiadateľa konať. Žiadosť 

musí byť pevne zviazaná (hrebeňová väzba, tepelná väzba) a všetky strany žiadosti, 

vrátane príloh, musia byť očíslované. 

 

- Organizačným útvarom zodpovedným za administráciu žiadosti o poskytnutie 

dotácie je sekcia kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

(ďalej len „gestor“). Tajomník pre administráciu žiadosti o poskytnutie dotácie je JUDr. 

Natália Durcová, t.č.: 421 2 20482 430, email: natalia.durcova@culture.gov.sk. 

 

6.) Posúdenie žiadosti 

- Žiadosti, ktoré spĺňajú podmienky podľa výnosu a riadiacich aktov ministerstva, 

predkladá tajomník na rokovanie odbornej komisie.  

- Odborná komisia posúdi súlad žiadosti so zameraním dotácie podľa čl. 5 tejto informácie 

pre žiadateľa z odborného hľadiska a navrhne poskytnúť alebo neposkytnúť dotáciu   

s odôvodnením svojho stanoviska.  
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- Ak žiadosť nie je v súlade so zameraním dotácie podľa čl. 3 tejto informácie pre žiadateľa, 

odborná komisia ju nenavrhne na poskytnutie dotácie.  

- Gestor vypracováva pre ministra kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) 

návrh gestora na poskytnutie alebo neposkytnutie dotácie s prihliadnutím na návrh 

odbornej komisie na poskytnutie alebo neposkytnutie dotácie. Uvedený návrh odbornej 

komisie má pre gestora odporúčajúci charakter. 

- O poskytnutí dotácie a jej výške rozhoduje minister na základe návrhu na poskytnutie 

alebo neposkytnutie dotácie, ktorý vypracováva v písomnej forme gestor na základe 

predložených žiadostí.  

 

7.) Vydanie osvedčenia o poskytnutí dotácie 

Po schválení žiadosti o poskytnutie dotácie a po uzavretí zmluvy o poskytnutí dotácie 

ministerstvo vydá žiadateľovi osvedčenie o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na 

náhradu škody požičiavateľovi vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty 

na územie Slovenskej republiky na účely prezentácie na území Slovenskej republiky v jednom 

vyhotovení (príloha č. 11 tejto informácie pre žiadateľa – vzor osvedčenia). 

 

8.) Oprávnené výdavky 

Dotáciu možno použiť len na náhradu škody, ktorá vznikla na území Slovenskej republiky od 

vstupu na toto územie po výstup z tohto územia najmä pri preprave, skladovaní, inštalácii a 

prezentovaní predmetu kultúrnej hodnoty jeho poškodením, znehodnotením alebo 

odcudzením. 

 

9.) Použitie dotácie 

Na náhradu škody vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie 

Slovenskej republiky  na účely prezentácie na území Slovenskej republiky možno úspešnému 

žiadateľovi poskytnúť dotáciu, ak predloží dokumenty podľa § 2 výnosu: 

a) protokol spísaný podľa § 6 ods. 8 a 9 zákona,  

b) osvedčenú kópiu potvrdenia podľa prílohy č. 5 zákona,  

c) originál protokolu o fyzickom stave dočasne dovezeného predmetu kultúrnej hodnoty pri 

jeho prevzatí žiadateľom od požičiavateľa na území Slovenskej republiky, spísaný 

žiadateľom a požičiavateľom,  

d) fotodokumentáciu predmetu kultúrnej hodnoty podľa písmena c) vyhotovenú žiadateľom pri 

prevzatí predmetu kultúrnej hodnoty podľa písmena c) na území Slovenskej republiky od 

požičiavateľa,  

e) protokol o vzniknutej škode na predmete kultúrnej hodnoty podľa písmena c) spísaný 

žiadateľom a fotodokumentáciu predmetu kultúrnej hodnoty podľa písmena c) vyhotovenú 

bezodkladne po vzniku škody na predmete kultúrnej hodnoty podľa písmena c),  

f) odborný posudok s uvedením hodnoty vzniknutej škody na predmete kultúrnej hodnoty 

podľa písmena c) vyhotovený v súčinnosti s požičiavateľom, 

g) písomné potvrdenie orgánu činného v trestnom konaní o prijatí oznámenia skutočností 

nasvedčujúcich spáchanie trestného činu v súvislosti s predmetom kultúrnej hodnoty podľa 

písmena c) na území Slovenskej republiky, že došlo k podaniu takéhoto oznámenia,  

h) vyhlásenie žiadateľa o tom, že nedošlo ku skutočnostiam uvedeným v § 6 ods. 6 zákona.  

 

10.) Podmienky zúčtovania dotácie  

- Prijímateľ zúčtuje použitie dotácie v termíne a vo forme stanovenej v zmluve o poskytnutí 

dotácie z rozpočtu ministerstva. 
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- Poskytnuté dotácie podliehajú aj vecnému preskúmaniu, ktoré je zamerané na použitie 

poskytnutej dotácie z účelového hľadiska. Preskúmanie sa môže uskutočniť formou 

spätného preverenia u prijímateľa dotácie. 

- Zúčtovanie je základnou podmienkou pre prípadné poskytnutie dotácie v nasledujúcom 

rozpočtovom roku a obsahuje tieto samostatné časti 

a) finančné zúčtovanie poskytnutej dotácie, 

b) vecné vyhodnotenie použitia poskytnutej dotácie.  

- Finančné zúčtovanie poskytnutej dotácie tvorí zúčtovanie dotácie, vrátane kópií 

bankových výpisov, dokladu o odvedení výnosov z poskytnutých prostriedkov 

poskytovateľovi a doklad preukazujúci, že prijímateľ dotácie vyplatil poskytnutú dotáciu 

požičiavateľovi predmetu kultúrnej hodnoty.   

- Vecné vyhodnotenie použitia poskytnutej dotácie tvorí správa o použití poskytnutej 

dotácie. 

  

 


