
Aktuálna informácia k realizácii podujatí v rámci dotačného systému Ministerstva 

kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s Covid-19 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ďalšími obmedzeniami organizovania 

verejných kultúrnych podujatí kvôli šíreniu koronavírusu vydáva aktualizovanú informáciu                

pre prijímateľov a žiadateľov v rámci dotačného systému Ministerstvo kultúry Slovenskej 

republiky na rok 2020, ktoré by malo napomôcť lepšiemu zvládnutiu mimoriadnej situácie.  

Ide o nasledovné informácie: 

1. Žiadosť o zmenu týkajúcu sa  realizácie kultúrnej aktivity v rámci dotačného programu                            

č. 2 - Kultúra znevýhodnených skupín a dotačného programu č. 5 -  Podpora miestnej                           

a regionálnej kultúry (napr. zmena názvu kultúrnej aktivity, miesta a termínu realizácie 

kultúrnej aktivity, zámeru, zmena výdavkov v intenciách akceptovateľných výdavkov uvedených 

v celkovom rozpočte projektu v stĺpci požadovaná dotácia, zmena termínu použitia 

a vyúčtovania dotácie v zmysle § 8 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.) stačí, z dôvodu 

vyššej moci, zaslať do 30. 11. 2020 - len elektronicky – oskenovaná verzia /podpis 

a pečiatka/. 
  

2. Kultúrne aktivity v rámci dotačného programu č. 2 Kultúra znevýhodnených skupín /najmä 

podprogramy 2.1 Živá kultúra a jej sprístupňovanie a 2.4 – Neformálne vzdelávanie a výskum/ 

a dotačného programu č. 5 Podpora miestnej a regionálnej kultúry môžu byť, z dôvodu vyššej 

moci, realizované online formou.  

 

Ide o nasledovné prípady:  

 premiéru diela (napr. divadelné a tanečné predstavenie, koncerty, čítačky) 

alebo o prvé online uvedenie reprízy diela, ďalej prednášky, kurzy, či iné 

odborné a vzdelávacie aktivity - semináre, konferencie a pod., 

 prezentačné aktivity z oblasti vizuálneho umenia a prezentačné projekty 

múzeí a galérií, pokiaľ nie je možná štandardná forma prezentácie, 

 festivaly, súťaže, prehliadky, odovzdávania cien, postupové súťaže 

a prehliadky, či iné podujatia, ktoré sú založené na prezentácii viacerých 

subjektov a/alebo ich vzájomnej konfrontácii, 

 medzinárodné podujatia, pričom finančné prostriedky vyhradené v rozpočte 

na cestovné, ubytovanie bude potrebné vrátiť, 

 tvorivé dielne, ktoré je možné čiastočne realizovať prostredníctvom – 

zverejnenia tvorivých postupov /v elektronickej forme/ - pracovných 

návodov, technologických postupov resp. metodických materiálov 

zverejnených na relevantných webových stránkach. 

 

3. V prípade, že sa vaša kultúrna aktivita zrealizuje online, je rovnako potrebné túto zmenu 

oznámiť v termíne do 30. 11. 2020 - stačí, z dôvodu vyššej moci, zaslať len elektronicky – 

oskenovanú verziu žiadosti /podpis a pečiatka/. V takomto prípade je potrebné zaslať                  

pred realizáciou kultúrnej aktivity aj „živú“ webovú linku, na ktorej je možné online 

podujatie sledovať. Informácia o kultúrnej aktivite formou online musí byť priložená                           



aj k vecnému vyhodnoteniu projektu (spolu s adresou webovej linky alebo DVD so záznamom 

tejto aktivity). 

 

 

Kam zasielať žiadosti o zmenu ? 

 

Žiadosť o zmenu názvu podujatia, miesta a termínu realizácie projektu, zámeru, zmenu 

výdavkov v intenciách akceptovateľných výdavkov uvedených v celkovom rozpočte projektu 

v stĺpci požadovaná dotácia alebo zmenu termínu použitia a vyúčtovania dotácie v zmysle § 

8 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov zasielajte na elektronickú adresu: dotacie@culture.gov.sk 

alebo na adresu tajomníka, podľa relevantného dotačného programu: dotačný program Kultúra 

znevýhodnených skupín: daniela.kuhnova@culture.gov.sk; dotačný program  Podpora 

miestnej a regionálnej kultúry: jan.paprčka@culture.gov.sk resp. 

eva.bajtajova@culture.gov.sk. 

 

 

Žiadosť o zmenu, ktorá sa týka realizácie podujatí formou online, zasielajte na adresu 

tajomníka, podľa relevantného dotačného programu: dotačný program Kultúra 

znevýhodnených skupín: daniela.kuhnova@culture.gov.sk; dotačný program  Podpora 

miestnej a regionálnej kultúry: jan.paprčka@culture.gov.sk resp. 

eva.bajtajova@culture.gov.sk. 

 

Zmeny budú akceptované potvrdzujúcim e-mailom od tajomníka príslušného dotačného 

programu respektíve zamestnancom odboru dotácií zodpovedným za príslušný dotačný 

podprogram. 

 

 

Upozorňujeme žiadateľov, že projekty musia byť realizované do 31. decembra 2020. 
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