
Výzva  

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 5 zákona                    

č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“) a schválenej Schémy minimálnej pomoci 

na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 

DM - 15/2020 (ďalej len „schéma“) 

 

zverejňuje 

 

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účel odstraňovanie následkov 

mimoriadnych udalostí alebo znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie mimo času 

vojny a vojnového stavu
1
 (ďalej len „krízová situácia“) na oblasť kultúry v rámci programu: 

 

Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry 
 

Program je určený na znižovanie ekonomických dopadov na sektor kultúry a kreatívneho 

priemyslu, ktorý plošne utrpel značné ekonomické straty v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID-19 a preto podpora prostredníctvom dotácií je účelná so sledovaným cieľom udržania 

stabilnej štruktúry v rámci sektora do času naštartovania bežného ekonomického cyklu. 

 

1. Účel poskytnutia dotácie: 

 

Účel poskytnutia dotácie je znižovanie ekonomických dopadov vyhlásenia mimoriadnej 

situácie zo dňa 11. marca 2020
2
 v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Štátne orgány 

prijali viaceré opatrenia vo forme zákazov a odporúčaní pre fyzické a právnické osoby, 

vrátane vyhlásenia núdzového stavu
3
, čím obmedzili resp. pozastavili podnikateľské činnosti, 

zakázali uskutočňovanie hromadných podujatí, pohyb a zhromažďovanie osôb s cieľom 

obmedziť šírenie ochorenia COVID-19. 

 

Dotácia sa poskytuje žiadateľom na projekt: 

 

Znižovanie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. 

 

Spolufinancovanie zo strany žiadateľa na zabezpečenie financovania projektu sa nevyžaduje. 

 

2. Formulár žiadosti a postup predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie: 

 

Formulár žiadosti je súčasťou elektronickej registrácie. Elektronická registrácia je povinná pre 

každého žiadateľa a je zverejnená na webovom sídle ministerstva www.culture.gov.sk alebo 

https://ds.culture.gov.sk. 

 

2.1 Žiadateľ pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) vykoná jej 

elektronickú registráciu v informačnom systéme ministerstva. Registrácia je ukončená 

vytlačením formulárov povinných náležitostí (žiadosť obsahujúca názov projektu, 

požadovanú výšku dotácie podľa osobitných podmienok žiadateľa) a formulárov osobitných 

náležitostí žiadosti (čestné vyhlásenie), ktoré systém vygeneruje po vyplnení povinných 

                                                           
1 § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. 
2 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č 111 zo dňa 11.3.2020 
3 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 587 zo dňa 30.9.2020 

http://www.culture.gov.sk/


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) alebo dátum 

doručenia do elektronickej schránky ministerstva. Ak sa žiadosť predkladá v elektronickej 

podobe, je potrebné, aby elektronická identita žiadateľa bola preukázaná podľa osobitného 

predpisu.
4
 

 

2.3 Dotácia sa poskytuje prostredníctvom príslušnej schémy minimálnej pomoci v súlade 

s osobitnými právnymi predpismi.
5
 

 

2.4 Dotáciu je možné poskytnúť iba na znižovanie ekonomických dopadov v súvislosti 

s pandémiou ochorenia COVID-19, ktoré vznikli žiadateľovi v mesiacoch marec až september 

v  rozpočtovom roku 2020 na území Slovenskej republiky. 

 

2.5 Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 

 

2.6 Termín uzávierky predkladania žiadostí je 2.12.2020 (vrátane). 

 

2.7 Adresa na prekladanie žiadostí: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

      Sekcia ekonomiky 

      Odbor dotácií 

      Námestie SNP č.33 

      813. 31 Bratislava 

 

  V prípade zasielania žiadostí poštou prosím označte obálku názvom 

DOTÁCIA COVID 19 

 

Ministerstvo neposúdi žiadosť ktorá: 

 

 nebola podaná oprávneným žiadateľom; 

 nebola zaregistrovaná elektronicky prostredníctvom systému na registráciu žiadostí                

na webovom sídle ministerstva; 

 

3. Oprávnení žiadatelia: 

 

Žiadateľom o poskytnutie dotácie podľa tejto výzvy je samostatne zárobkovo činná osoba 

(fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ) pôsobiaca v sektore kultúry a kreatívneho 

priemyslu, ktorej výška čistého príjmu zo závislej činnosti a/alebo dávok vyplácaných 

z dôchodkového poistenia v kalendárnom mesiaci, za ktorý si uplatňuje nárok na dotáciu, 

nepresiahla 540 (päťstoštyridsať) eur. 

 

 

 

 

                                                           
4 § 19 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. 
5 Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o štátnej pomoci) 



Žiadateľ musí zároveň spĺňať nasledovné podmienky: 

 

Podmienky v bodoch 1 až 9 žiadateľ preukazuje čestným vyhlásením o splnení podmienok 

na poskytnutie dotácie vo formulári žiadosti: 

 

1. je mikropodnikom, malým alebo stredným podnikom (SZČO sa považujú pre účely 

tejto výzvy za mikropodnik); 

2. je zapísaný v evidencii iných profesionálov v kultúre alebo ku dňu podania žiadosti 

o dotáciu podal žiadosť o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre podľa 

osobitných predpisov
6
; 

3. nebol príjemcom finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa 

osobitných predpisov
7
; 

4. nebol poberateľom dávky v nezamestnanosti
8
 za kalendárny mesiac, na ktorý si 

uplatňuje dotáciu; 

5. dosiahol príjem zo závislej činnosti a/alebo z poberania dávok vyplácaných 

z dôchodkového poistenia a čistý príjem žiadateľa zo závislej činnosti a/alebo z 

poberania dávok vyplácaných z dôchodkového poistenia v kalendárnom mesiaci, za 

ktorý si uplatňuje nárok na dotáciu, nepresiahol hodnotu vyššiu ako 540 eur; 

6. nebol žiadateľom o finančnú podporu v rámci Mimoriadnej výzvy č.2 vyhlásenej dňa 

18.09.2020 Fondom na podporu umenia; 

7. nebol žiadateľom o finančnú podporu v rámci Mimoriadnej výzvy č.1 vyhlásenej dňa 

15.10.2020 Fondom na podporu kultúry národnostných menšín; 

8. vykonáva činnosti aj v  ekonomických činnostiach určených štatistickou klasifikáciou 

ekonomických činností SK NACE Rev. 2 pod sektor kultúry a kreatívneho priemyslu, 

ako sú uvedené v prílohe č.2 schémy; 

9. dotáciu sa zaväzuje použiť na vykonávanie činnosti v ekonomických činnostiach 

určených štatistickou klasifikáciou ekonomických činností SK NACE Rev. 2, ktoré sú 

uvedené v prílohe č.2 schémy a v prípade vykonávania aj iných ekonomických 

činností ako v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, má zabezpečené oddelené 

sledovanie výdavkov. 

 

Podmienky uvedené v bodoch 10 až 16 žiadateľ nepreukazuje a považujú sa za splnené 

v súlade s ustanovením § 13 ods. 2 zákona o dotáciách sa považujú za splnené dňom 

predloženia žiadosti v súlade s ustanovením § 13 ods. 2 zákona o dotáciách: 

 

10. má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom; 

11. nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, reštrukturalizácii 

a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; 

12. nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia; 

13. neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa 

osobitného predpisu; 

14. nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa 

neeviduje voči nemu pohľadávky po lehote splatnosti podľa osobitných predpisov; 

15. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie; 

16. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú 

                                                           
6 § 25d zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia v znení neskorších predpisov 

7 § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, www.pomahameludom.sk 

8 § 105 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 



z fondov Európskej únie. 

 

4. Spôsob hodnotenia žiadostí v programe: 

 

Žiadosti podané na základe tejto výzvy vyhodnocuje ministerstvo kultúry v súlade s § 6 ods. 6 

zákona o poskytovaní dotácií. 

 

5. Zmluvná dokumentácia: 

Vzory návrhu na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu a návrhu 

akceptačného formuláru (prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy) sú prílohami tejto výzvy 

a zverejňujú sa na webovom sídle ministerstva spoločne s výzvou. Znenie konkrétnej zmluvy 

o poskytnutí dotácie so žiadateľom bude zverejnené na webovom sídle Centrálneho registra 

zmlúv www.crz.gov.sk. 

 

 

 

Natália Milanová 

 ministerka kultúry 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

1. Návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu; 

2. Akceptačný formulár (prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy). 

http://www.crz.gov.sk/

