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č.13 
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K informácii  „ Podpora tradičnej kultúry prostredníctvom Fondu na podporu umenia“ 
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Predkladateľ: predsedníčka  Rady vlády SR pre kultúru 

 

Rada 
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A. 1.  informáciu  „ Podpora tradičnej kultúry prostredníctvom Fondu na podporu ume-
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Podpora tradičnej kultúry prostredníctvom Fondu 

na podporu umenia 
(rekapitulácia) 

Fond na podporu umenia (FPU) vytvoril tri samostatné podprogramy určené na celoročnú podporu 

subjektov pôsobiacich v oblasti tradičnej kultúry. Prvý podprogram je určený pre profesionálne zo-

skupenia, ktorých je najmenší počet (FPU očakáva približne 15 až 20 žiadostí). Druhý program je 

určený pre neprofesionálne zoskupenia (FPU očakáva 300 až 400 žiadostí). Tretí program je určený 

pre jednotlivcov, ktorí si budú môcť požiadať o štipendium na podporu svojich aktivít (FPU očakáva 

približne 50 žiadostí).  

Začiatok predkladania žiadostí:    11.02.2019 

Uzávierka predkladania žiadostí:   11.03.2019 

Najneskorší termín zverejnenia rozhodnutia:  09.05.2019 

Alokácia na všetky podprogramy:  1 500 000 EUR 

4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre 

Podporná činnosť je zameraná výlučne na projekty nekomerčných, nezávislých subjektov profesionál-

ne pôsobiacich v oblasti tradičnej kultúry, vrátane projektov reflektujúcich tradičnú kultúru, kde do-

chádza k prepojeniu a vzájomnej interakcii viacerých druhov umenia. 

Minimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt: 5 000 EUR  

Maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt: 60 000 EUR 

Výška povinného spolufinancovania projektu:  5 % z rozpočtu projektu 

Najskorší termín začiatku realizácie projektu: 01.06.2019 

Maximálna doba realizácie projektu:  30.06.2020 

4.3.2 Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre  

Podporná činnosť je zameraná výlučne na projekty nekomerčných, nezávislých subjektov neprofesio-

nálne pôsobiacich v oblasti tradičnej kultúry, vrátane projektov reflektujúcich tradičnú kultúru. 

Minimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt: 2 000 EUR  

Maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt: 60 000 EUR 

Výška povinného spolufinancovania projektu:  5 % z rozpočtu projektu 

Najskorší termín začiatku realizácie projektu: 01.06.2019 

Maximálna doba realizácie projektu:  30.06.2020 

4.3.3 Tvorba, realizácia a interpretácia diel – tradičná kultúra  

Podpora formou štipendia je v tomto podprograme určená pre profesionálnych a neprofesionálnych 

individuálnych umelcov a umelkyne  (vrátane ľudovo-umeleckých výrobcov a výrobkýň, remeselní-

kov a remeselníčok), ktorí aktívne pôsobia v oblasti tradičnej kultúry. 

Výška štipendia: 5000 EUR. 

Spolufinancovanie 0% 

Najskorší termín začiatku realizácie projektu:  01.06.2019 

Maximálna doba realizácie projektu:  31.05.2020 
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Program 4: 

 

Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová 

činnosť 
Fond v rámci Programu 4 – Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť podporuje uchovávanie, rozvíjanie, 

prezentáciu, propagáciu a šírenie tradičnej kultúry mestského a vidieckeho prostredia, neprofesionálnu umeleckú 

tvorbu, kultúrno-osvetové činnosti, miestnu a regionálnu kultúru (uchovávanie, rozvíjanie, prezentácia, propagácia 

a šírenie neprofesionálnej, nekomerčnej umeleckej tvorby). Rovnako podporuje festivaly, prehliadky, výstavy, 

súťaže, vznik a prezentáciu tvorby v oblasti tradičnej kultúry (profesionálnej aj neprofesionálnej), folklorizmu, 

neprofesionálneho umenia a kultúrno-osvetovej činnosti. V rámci podprogramu určeného pre medzinárodné pre-

zentácie a mobility je podpora určená pre medzinárodnú prezentáciu, spoluprácu a mobility v oblasti tradičnej kul-

túry a neprofesionálneho umenia. Podpora je určená tiež na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii 

a/alebo spolupráci, kedy je možné alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepo-

važuje za medzinárodnú prezentáciu. Oprávnení žiadatelia môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množ-

stvo žiadostí o dotáciu, no jednému žiadateľovi môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 

200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskyto-

vateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc.  

Program nepodporuje aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu, profesionálne umelecké aktivity 

(okrem podprogramu 4.3.1 a 4.3.3), život miest a obcí realizovaný ako dlhodobý súbor aktivít, stretnutia rodákov 

miest a obcí, športové podujatia (vrátane športového tanca), podujatia spadajúce do oblasti školstva, médií a 

audiovízie, virtuálnych knižníc, celoročnú činnosť žiadateľa (okrem podprogramu 4.3), aktivity určené výlučne 

pre národnostné menšiny a znevýhodnené skupiny obyvateľstva, projekty a aktivity múzeí, galérií a knižníc, 

interné aktivity škôl, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, vydávanie 

publikácií bez odborného garanta, vydávanie publikácií k výročiam subjektov a účelové publikácie, vydávanie 

publikácií mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov, vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok pre 

základné a stredné školy, vysokoškolských učebníc a skrípt, zborníkov a almanachov, vydávanie účelových 

publikácii či prehľadových knižných publikácii bez redaktora, vydávanie kníh, časopisov a CD určených na 

darovanie alebo mimo predaja. Podpora nie je určená ani na podporu podujatí v rámci družobnej spolupráce na 

miestnej a regionálnej úrovni, ani na podporu akademických študijných mobilít a pobytov. Podpora nie je určená 

na projekty kultúrno-vzdelávacích aktivít v oblasti umenia pre deti, mládež a dospelých (o podporu si možno 

požiadať v rámci podprogramu 3.1.3, 3.2.3, 3.3.3, 3.4.3, 3.5.3 alebo 3.6.3). 

Podľa zákona je neoprávneným žiadateľom rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľ-

skej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy. V zmysle uvedeného 

zákona si tieto organizácie nemôžu požiadať o podporu na projekt prostredníctvom tretej osoby (napr. občianskeho 

združenia, nadácie, neziskovej organizácie), ak ide o projekt, ktorý preukázateľne realizujú ako hlavný organizátor, 

alebo je súčasťou ich hlavnej činnosti. Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy môžu vstupovať do projektov výlučne 

ako spoluorganizátori podujatí, ktoré preukázateľne realizuje ako hlavný organizátor tretia osoba (napr. občianske 

združenie, nadácia, nezisková organizácia). V prípade, že sa preukáže porušenie tohto ustanovenia v akejkoľvek 

fáze posudzovania, takáto žiadosť bude vyradená z formálnych dôvodov. 

Fond pre účely tohto predpisu a pre vymedzenie pôsobnosti podpornej činnosti v rámci príslušných podprogramov 

definuje tradičnú kultúru nasledovne: Tradičná kultúra je vrstva kultúry, ktorá predstavuje kultúrne dedičstvo. 

Termínom tradičná sa chce zdôrazniť, že ide o kultúrne javy, ktoré vznikali v predchádzajúcich etapách vývoja 

konkrétnych lokálnych spoločenstiev (mestských aj vidieckych) a boli prenášané z generácie na generáciu. Výsled-

kom tohto medzigeneračného prenosu vybraných prvkov je relatívne uzavretá štruktúra hmotných i nehmotných 

prvkov, kultúrnych vzorov, znalostí, zručností, pravidiel a podobne, zdedených po predchádzajúcich generáciách.
1
 

Fond pre účely tohto predpisu a pre vymedzenie pôsobnosti podpornej činnosti v rámci príslušných podprogramov 

definuje neprofesionálne umenie nasledovne: Neprofesionálne umenie je umenie pestované zo záľuby, nie ako 

povolanie, preto bolo v minulosti označované tiež termínom amatérske umenie. Neprofesionálne umenie ( to zna-

mená aktivity najmä z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a medziodborových umeleckých 

aktivít) zahŕňa spolu so spontánnou tvorbou aj inštitucionalizované formy, pre ktoré sa zaužíval termín ľudová 

                                                           
1 Východiskom pre toto vymedzenie bola definícia: Luther, D.  Tradičná kultúra. In https://www.ludovakultura.sk/encyklopedia.  

https://www.ludovakultura.sk/encyklopedia
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umelecká tvorivosť (ĽUT), neskôr záujmová umelecká činnosť (ZUČ). Pre potreby určenia pôsobnosti jednotlivých 

podprogramov fondu pod neprofesionálne umenie nezaraďujeme projekty z oblasti tradičnej kultúry.
2
 

Štruktúra programu 4:  

Tradičná kultúra a kultúrno-

osvetová činnosť 

Podprogram 

Odborná, výskumná a vzdelávacia 

činnosť 

4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o tradičnej 

kultúre 

4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra 

4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra 

4.1.4 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť – tradičná kultúra 

Vznik a prezentácia tvorby 

– neprofesionálne umenie 
4.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie 

Vznik a prezentácia tvorby – tra-

dičná kultúra  

4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej 

kultúre 

4.3.2 Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej 

kultúre 

4.3.3 Tvorba, realizácia a interpretácia diel – tradičná kultúra 

Prehliadky, festivaly a súťaže 
4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus 

4.4.2 Neprofesionálne umenie 

Kultúrno-osvetová činnosť 
4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti 

4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity  

Medzinárodné prezentácie  

a mobility 

4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kultúra a kultúrno-

osvetová činnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Východiskom pre toto vymedzenie bola definícia: http://www.uluv.sk/product/amaterske-umenie-1206  

http://www.uluv.sk/product/amaterske-umenie-1206
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4.3 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná 

kultúra   
Podprogram 4.3 – Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra (pozri definíciu na str. 130) je zameraný výlučne 

na projekty nekomerčných, nezávislých subjektov pôsobiacich v oblasti tradičnej kultúry vo vidieckej a mestskej 

podobe, vrátane projektov reflektujúcich tradičnú kultúru. Oprávnení žiadatelia môžu podať žiadosť o poskytnutie 

finančných prostriedkov do podprogramu 4.3.1 alebo 4.3.2 alebo 4.3.3, no podporení môžu byť iba v rámci jedného 

z predmetných podprogramov. Rovnako podporení žiadatelia nemôžu získať podporu v rámci iných podprogramov 

určených na celoročné aktivity v jednotlivých oblastiach umenia (1.1.5, 1.2.4, 1.3.5, 1.4.4). 

4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre 

 

Podporná činnosť je zameraná výlučne na projekty nekomerčných, nezávislých subjektov profesionálne pôsobia-

cich v oblasti tradičnej kultúry, vrátane projektov reflektujúcich tradičnú kultúru, kde dochádza k prepojeniu 

a vzájomnej interakcii viacerých druhov umenia. Projekt musí zahŕňať viacero umeleckých aktivít a podujatí, medzi 

ktoré patria najmä: uvedenia nových predstavení; reprízy predstavení; pracovné stretnutia v zahraničí spojené 

s prípravou a konzultáciami podujatí, koprodukcií, alebo networkingom; organizovanie workshopov a sústredení; 

výstav, diskusií a seminárov; podujatí zameraných na vzdelávanie, budovanie a rozširovanie publika a podobne. 

Podpora je určená aj na nákup krojových kostýmov, krojových súčastí, rekvizít, hudobných nástrojov a pod., rov-

nako na prezentáciu tvorby prostredníctvom výroby zvukového alebo multimediálneho nosiča a jeho distribúciu (na 

projekt výroby nosiča si možno požiadať aj samostatne bez pridávania ďalších aktivít). V prípade vydávania CD 

nosičov je minimálny povinný počet 500 kusov. Súpis týchto aktivít a podujatí patrí medzi povinné prílohy žiadosti 

o dotáciu. 

Podpora formou dotácie je taktiež určená na tvorbu, naštudovanie a uvedenie nového autorského diela v medzi-

národnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať 

minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je verejné uvedenie diela v plnom 

rozsahu na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ povinný časť projektu realizovať už 

v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom participovať tvorcovia a interpreti pôsobiaci na Slovensku. Žia-

dateľ môže získať podporu výlučne na aktivity, ktoré nie sú predmetom podpory v podprograme 4.2., 4.3.2, 

4.4.1., 4.4.2, 4.5.2 a 4.6, pričom v rámci podprogramu si môže podať maximálne jednu žiadosť o pridelenie 

finančných prostriedkov. Podpora nie je určená pre výlučne hudobné zoskupenia a ich koncertnú činnosť. Rov-

nako podpora nie je určená pre aktivity, ktoré sa netýkajú tradičnej kultúry, na ktoré si daný subjekt môže požia-

dať o podporu v iných podprogramoch a / alebo pre neprofesionálne zoskupenia. 

Žiadateľ je povinný v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z 

celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi nevzniknú žiadne výnosy, je povinný túto skutoč-

nosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v ko-

mentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti. Žiadateľ je rovnako povinný v žiadosti uviesť 

dramaturgický plán, v ktorom budú špecifikované jednotlivé aktivity žiadateľa a ich presná štruktúra, ktoré bude 

daný subjekt v priebehu roka realizovať. 

Podmienky pre poskytnutie podpory formou dotácie 
Účel, na ktorý môže byť 

dotácia poskytnutá: 
Realizácia umeleckých aktivít a podujatí umeleckého zoskupenia v oblasti 

tradičnej kultúry  

Špecifické doklady 

(prílohy) žiadosti: 

Povinnou prílohou žiadosti je zoznam všetkých podujatí a aktivít, ktoré 

žiadateľ realizoval za posledných 12 mesiacov od predloženia žiadosti. 

Rovnako je povinnou prílohou žiadosti súpis všetkých plánovaných a 

predpokladaných aktivít a podujatí, na ktoré žiada podporu, pričom je potrebné 

uviesť predpokladané miesto a mesiac (nie presný dátum), kedy sa bude 

aktivita/ podujatie realizovať. V oboch prílohách je nutné odlíšiť jednotlivé 

typy aktivít (je nutné uviesť, či ide napr. o reprízu, uvedenie diel, vzdelávaciu 

aktivitu, výstavu pracovnú cestu do zahraničia a pod.) Povinnou prílohou 

žiadosti je zoznam všetkých dohodnutých a/alebo oslovených umeleckých 

účinkujúcich, ktorí sa na projekte zúčastňujú. V prípade, že žiadateľ ešte 

neoslovil daného účinkujúceho, musí to v prílohe jasne uviesť, v opačnom 

prípade bude fond pristupovať k takejto žiadosti ako k nepravdivej a môže ju 

vyradiť z formálnych dôvodov. Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia 
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(obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne 

posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň 

projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo 

výzve. 

Oprávnení žiadatelia:
 
 

 

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia 

a realizujú aktivity v oblasti profesionálnej tradičnej kultúry (alebo jej 

reflexie). Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim 

oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať. 

Žiadateľ musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem: 

a) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
3
 

b) právnická osoba oprávnená na podnikanie,
4
 

c) občianske združenie,
5
 

d) neinvestičný fond,  

e) nadácia,
6
 

f) záujmové združenie právnických osôb.
7
 

Neoprávnení žiadatelia: Podpora nie je určená subjektom, ktoré profesionálne nepôsobia v oblasti tra-

dičnej kultúry (alebo jej reflexie) a/alebo nemajú príslušnú právnu formu 

oprávňujúcu podať žiadosť.  

Minimálna výška žiadanej 

sumy a podpory na jeden 

projekt: 

 

5 000 EUR  

 

Maximálna výška žiadanej 

sumy a podpory na jeden 

projekt: 

 

60 000 EUR 

Výška povinného spolufi-

nancovania projektu: 
5 % z rozpočtu projektu 

Najskorší termín začiatku 

realizácie projektu:  
01.06.2019 

Najneskorší termín začiatku 

realizácie projektu: 
31.12.2019 

Maximálna doba realizácie 

projektu: 
30.06.2020 

Oprávnené výdavky:  a) autorské honoráre,  

b) práce a služby vykonané na faktúru,  

c) personálne náklady,  

d) nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,  

e) nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,  

f) nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,  

g) služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,  

h) cestovné náklady,  

i) ubytovanie,  

j) strava a občerstvenie, 

k) náklady na prepravu techniky,  

l) polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií, 

m) výroba zvukového a multimediálneho nosiča,  

n) propagačné materiály a publicita,  

o) poistenie umeleckých diel,  

p) materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu, 

q) obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov, 

r) správa audítora, 

s) prevádzkové náklady. 

Neoprávnené výdavky: Výdavky nesúvisiace s projektom a/alebo tie, ktoré sú špecifikované v časti 2. 

Odborná komisia: 5 členná, spoločná pre podprogram 4.3.2 a 4.3.3. 

 

                                                           
3 Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. 
4 § 2 ods.2 Obchodného zákonníka. 
5 Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 
6
 Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.  

7 § 20f až 20j Občianskeho zákonníka. 
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4.3.2 Aktivity neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre 

 

Podporná činnosť je zameraná výlučne na projekty nekomerčných, nezávislých subjektov neprofesionálne pôso-

biacich v oblasti tradičnej kultúry, vrátane projektov reflektujúcich tradičnú kultúru. Projekt musí zahŕňať viace-

ro umeleckých aktivít a podujatí, medzi ktoré patria najmä: uvedenia nových predstavení; reprízy predstavení; 

organizovanie workshopov a sústredení; výstav; diskusií a seminárov; podujatí zameraných na vzdelávanie, 

budovanie a rozširovanie publika a podobne. Podpora je určená aj na nákup krojových kostýmov, krojových 

súčastí, rekvizít, hudobných nástrojov a pod.; rovnako na prezentáciu tvorby prostredníctvom výroby zvukového 

alebo multimediálneho nosiča a jeho distribúciu (na projekt výroby nosiča si možno požiadať aj samostatne bez 

pridávania ďalších aktivít). V prípade vydávania nosičov je minimálny povinný počet 500 kusov. Súpis všetkých 

aktivít a podujatí patrí medzi povinné prílohy žiadosti o dotáciu. 

Podpora formou dotácie je taktiež určená na tvorbu, naštudovanie a uvedenie nového autorského diela v medzi-

národnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať 

minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je verejné uvedenie diela v plnom 

rozsahu na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ povinný časť projektu realizovať už 

v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom participovať tvorcovia a interpreti pôsobiaci na Slovensku. Žia-

dateľ môže získať podporu výlučne na aktivity, ktoré nie sú predmetom podpory v podprograme 4.2., 4.3.1, 

4.4.1., 4.4.2, 4.5.2 a 4.6, pričom v rámci podprogramu si môže podať maximálne jednu žiadosť o pridelenie 

finančných prostriedkov. Rovnako podpora nie je určená pre aktivity, ktoré sa netýkajú tradičnej kultúry, na 

ktoré si daný subjekt môže požiadať o podporu v iných podprogramoch a / alebo pre profesionálne zoskupenia. 

Žiadateľ je povinný v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z 

celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi nevzniknú žiadne výnosy, je povinný túto skutoč-

nosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v ko-

mentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti. Žiadateľ je rovnako povinný v žiadosti uviesť 

dramaturgický plán, v ktorom budú špecifikované jednotlivé aktivity žiadateľa a ich presná štruktúra, ktoré bude 

daný subjekt v priebehu roka realizovať. 

Podmienky pre poskytnutie podpory formou dotácie 
Účel, na ktorý môže byť 

dotácia poskytnutá: 
Realizácia umeleckých aktivít a podujatí umeleckého zoskupenia v oblasti 

tradičnej kultúry  

Špecifické doklady 

(prílohy) žiadosti: 

Povinnou prílohou žiadosti je zoznam všetkých podujatí a aktivít, ktoré 

žiadateľ realizoval za posledných 12 mesiacov od predloženia žiadosti. 

Rovnako je povinnou prílohou žiadosti súpis všetkých plánovaných a 

predpokladaných aktivít a podujatí, na ktoré žiada podporu, pričom je potrebné 

uviesť predpokladané miesto a mesiac (nie presný dátum), kedy sa bude 

aktivita/ podujatie realizovať. V oboch prílohách je nutné odlíšiť jednotlivé 

typy aktivít (je nutné uviesť, či ide napr. o reprízu, uvedenie diel, vzdelávaciu 

aktivitu, výstavu a pod.) Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia 

(obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne 

posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň 

projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo 

výzve. 

Oprávnení žiadatelia:
 
 

 

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia 

a realizujú aktivity v oblasti neprofesionálnej tradičnej kultúry (alebo jej 

reflexie). Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim 

oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať. 

Žiadateľ musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem: 

a) právnická osoba oprávnená na podnikanie,
8
 

b) vyšší územný celok alebo obec, 

c) rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC, 

d) rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec, 

e) občianske združenie,
9
 

f) vysoká škola, 

                                                           
8
 § 2 ods.2 Obchodného zákonníka. 

9 Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 
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g) nadácia,
10

 

h) záujmové združenie právnických osôb,
11

 

i) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
12

 

j) neinvestičný fond,
13

 

k) právnická osoba zriadená osobitným zákonom, rozpočtová organizá-

cia zriadená právnickou osobou zriadenou osobitným zákonom alebo 

príspevková organizácia zriadená právnickou osobou zriadenou oso-

bitným zákonom, ktorým je poskytovaný transfer prostredníctvom ka-

pitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 

Neoprávnení žiadatelia: Podpora nie je určená subjektom, ktoré neprofesionálne nepôsobia v oblasti 

tradičnej kultúry a/alebo nemajú príslušnú právnu formu oprávňujúcu podať 

žiadosť.  

Minimálna výška žiadanej 

sumy a podpory na jeden 

projekt: 

 

2 000 EUR  

 

Maximálna výška žiadanej 

sumy a podpory na jeden 

projekt: 

 

60 000 EUR 

Výška povinného spolufi-

nancovania projektu: 
5 % z rozpočtu projektu 

Najskorší termín začiatku 

realizácie projektu:  
01.06.2019 

Najneskorší termín začiatku 

realizácie projektu: 
31.12.2019 

Maximálna doba realizácie 

projektu: 
30.06.2020 

Oprávnené výdavky:  a) autorské honoráre,  

b) práce a služby vykonané na faktúru,  

c) personálne náklady,  

d) nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,  

e) nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,  

f) nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,  

g) služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,  

h) cestovné náklady,  

i) ubytovanie,  

j) strava a občerstvenie, 

k) náklady na prepravu techniky,  

l) polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií, 

m) výroba zvukového a multimediálneho nosiča,  

n) propagačné materiály a publicita,  

o) poistenie umeleckých diel,  

p) materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu, 

q) obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov, 

r) správa audítora. 

Neoprávnené výdavky: Výdavky nesúvisiace s projektom a/alebo tie, ktoré sú špecifikované v časti 2. 

Odborná komisia: 5-členná, spoločná pre podprogram 4.3.1 a 4.3.3. 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.  
11 § 20f až 20j Občianskeho zákonníka. 
12

 Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. 
13 Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z v znení neskorších predpisov. 
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4.3.3 Tvorba, realizácia a interpretácia diel – tradičná kultúra 

 

Podpora formou štipendia je v tomto podprograme určená pre profesionálnych a neprofesionálnych 

individuálnych umelcov a umelkyne  (vrátane ľudovo-umeleckých výrobcov a výrobkýň, remeselní-

kov a remeselníčok), ktorí aktívne pôsobia v oblasti tradičnej kultúry. Podpora sa poskytuje na novú 

tvorbu, naštudovanie a verejné uvedenie diel z oblasti tradičnej kultúry, alebo na tvorbu tradičných 

ľudovo-umeleckých, umelecko-remeselných a/alebo remeselných výrobkov. Žiadateľ je v žiadosti 

povinný opísať charakter a rozsah vecných výstupov (primerane podľa ich povahy), ktoré v priebehu 

opravného obdobia zrealizuje.  

Odborná komisia rozhodne o priznaní štipendiá v plnej výške, alebo ho neudelí vôbec. Toto štipen-

dium je možné poskytnúť totožnému žiadateľovi maximálne dvakrát v rozdielnych rokoch na vecné 

výstupy, ktoré špecifikuje v žiadosti.   

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a pod-

programoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie prostriedkov. V prípade, že žiadateľ 

podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vy-

radené.  

Štipendium: podmienky pre poskytnutie podpory 

Účel, na ktorý môže byť 

poskytnuté štipendium: 

a) nové naštudovanie a realizácia diela z oblasti tradičnej kultúry, ktoré 

žiadateľ verejne uvedie, alebo zrealizuje jeho nahrávku (akceptujú sa aj 

pracovné verzie). 

b) tvorba umelecko-remeselných a/alebo remeselných výrobkov, 

UPOZORNENIE: Žiadateľ si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu 

projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej 

republiky (napr. na napísanie záverečnej práce), na realizáciu akejkoľvek škol-

skej, či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom 

vzťahu. Taktiež nemôže ísť o projekt, ktorý je realizovaný na komerčnú objed-

návku. 

Oprávnení žiadatelia: 

Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom pod-

pora je určená pre profesionálnych a neprofesionálnych individuálnych umel-

cov a umelkyne  (vrátane ľudovo-umeleckých výrobcov a výrobkýň, remesel-

níkov a remeselníčok), ktorí aktívne pôsobia v oblasti tradičnej kultúry.  Ak sa 

na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne 

fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu 

projektu. Na realizáciu totožného projektu si nemôže požiadať o štipendium 

viac ako jedna fyzická osoba. 

Špecifický doklad (príloha) 

žiadosti: 

Príloha žiadosti o štipendium musí obsahovať tri najrelevantnejšie projekty žia-

dateľa primerane zvukovo, obrazovo alebo zvukovo-obrazovo zdokumentované. 

Dokumentácia môže byť doplnená o textové informácie. Žiadateľ priloží prílohy 

k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve. 

Výška štipendia: Výška prideleného štipendia predstavuje súčin 12 mesiacov a mesačnej výšky 

minimálnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 

2017. 

Spolufinancovanie 0% 

Najskorší termín začiatku 

realizácie projektu:  
01.06.2019 

Najneskorší termín začiatku 

realizácie projektu: 
31.12.2019 

Maximálna doba realizácie 

projektu: 
31.05.2020 

Oprávnené výdavky: Vlastné osobné náklady na spotrebu (prijímateľ ich nevyúčtováva) 

Odborná komisia:  5 členná, spoločná pre podprogram 4.3.1 a 4.3.2. 
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Kritériá hodnotenia žiadostí 

 

1. Odborné komisie pri hodnotení každej žiadosti prihliadajú aj na efektivitu finančného, realizač-

ného a technologického zabezpečenia projektu, na ktorý sa požadujú finančné prostriedky fondu.  

2. Žiadosti sa posudzujú a hodnotia podľa nasledujúcich kritérií, pričom každý člen odbornej komi-

sie určený pre hodnotenie žiadostí pridelí body každej žiadosti v určenom bodovom rozpätí: 

Program 4.3.1 a 4.3.2  - (spolu 0 až 100 bodov) : 

1. Kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 30 bodov 

- Relevantnosť výstupov projektu vzhľadom na zameranie podprogramu  

- Kultúrno-spoločenský význam, hodnoty a ideový rámec projektu 

- Prínos pre lokálny a/alebo regionálny a/alebo slovenský a/alebo medziná-

rodný kultúrny kontext 

2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov 

- Schopnosť žiadateľa identifikovať cieľovú skupinu projektu 

- Schopnosť sprístupniť témy a hodnoty projektu cieľovej skupine 

- Relevantnosť zadefinovanej cieľovej skupiny 

3. Doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 20 bodov 

- Kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa  

- Odbornosť a skúsenosti žiadateľa 

- Prínos projektu pre aktivity žiadateľa 

4. Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov 

- Opodstatnenosť a primeranosť jednotlivých nákladových položiek vzhľa-

dom na obsah a povahu celého projektu, ale aj k reálny trhovým cenám  

- Primeranosť a opodstatnenosť celého rozpočtu projektu a miery výšky spo-

lufinancovania nad rámec povinnej spoluúčasti 

- Primeranosť žiadaných finančných prostriedkov vo vzťahu k projektu 

5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov 

- Relevantnosť stratégie realizácie projektu 

- Opodstatnenosť a primeranosť dĺžky realizácie projektu 

- Možnosti ďalšieho rozvoja projektu 
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Program 4.3.3 - (spolu 0 až 100 bodov): 

1. Kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 40 bodov 

- Relevantnosť výstupov projektu vzhľadom na zameranie podprogramu 

- Kultúrno-spoločenský význam, hodnoty a ideový rámec projektu 

- Prínos pre lokálny, regionálny a /alebo nadregionálny kultúrny kontext 

2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 20 bodov 

- Schopnosť žiadateľa identifikovať cieľovú skupinu projektu 

- Schopnosť sprístupniť témy a hodnoty projektu cieľovej skupine 

- Relevantnosť zadefinovanej cieľovej skupiny 

3. Doterajšie aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 20 bodov 

- Kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa 

4. Kalkulácia nákladov – 0 až 10 bodov  

- Opodstatnenosť a primeranosť žiadaného štipendia 

- Finančná náročnosť realizovaného projektu  

5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov 

- Opodstatnenosť a primeranosť dĺžky realizácie projektu 

 

 

 

 


