
 1 

Výzva 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 5 ods. 2 zákona 

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

republiky (ďalej len „zákon“) 

 

zverejňuje 

 

v rámci účelu obnovy, ochrany, a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu 

výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu projektov 

systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „kultúrna 

pamiatka“), projektov prípravy a realizácii obnovy kultúrnej pamiatky prípravy a realizácie 

reštaurovania kultúrnej pamiatky vrátane kultúrnej pamiatky v lokalite svetového kultúrneho 

dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie alebo využitia pamiatkového 

fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.  

 

1. Účel poskytnutia dotácie: 

 

Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu              

na podporu obnovy, ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu. 

 

Dotácie v rámci dotačného systému ministerstva sa na účel, ktoré pomenúvajú účel podľa 

prvej vety, poskytujú v programe Obnovme si svoj dom. 

 

V rámci programu Obnovme si svoj dom ide o tieto podprogramy: 

 

podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok 

podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva 

podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany 

pamiatkového fondu 

podprogram 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom 

stavebno-technickom stave  

 

2. Formulár žiadosti a predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie: 

 

Formulár žiadosti je súčasťou elektronickej registrácie. Elektronická registrácia                            

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. 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 prezentačnej 

pečiatke podateľne ministerstva (ak je žiadosť doručená osobne do podateľne) alebo 

dátum doručenia do elektronickej schránky ministerstva cez portál www.slovensko.sk.   

http://www.culture.gov.sk/
https://ds.culture.gov.sk/
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Ak sa žiadosť predkladá v elektronickej podobe, je potrebné, aby elektronická identita 

žiadateľa bola preukázaná podľa osobitného predpisu
1
. 

2.3 Minimálna výška spolufinancovania projektu, na ktorý sa dotácia požaduje,                         

pri predkladaní projektu je 5 % z celkového rozpočtu projektu. Výška 

spolufinancovania sa v zmluve o poskytovaní dotácie upraví na 5 % z poskytnutej 

dotácie, ak schéma štátnej pomoci/schéma minimálnej pomoci neurčuje inak. 

2.4 Ak žiadateľ vykonáva hospodársku činnosť v predmetnej nehnuteľnosti, tzn. prenajíma 

viac ako 20% z plochy, alebo 20% z celkového času prevádzky na komerčné aktivity 

a príjem zo vstupného presahuje celkové náklady na prevádzku predmetnej 

nehnuteľnosti, ide o štátnu pomoc a ministerstvo poskytne dotáciu prostredníctvom 

Schémy štátnej pomoci/schémy minimálnej pomoci. 

      Upozorňujeme žiadateľov, že pri poskytnutí dotácie cez Schému minimálnej pomoci                

je výška spolufinancovania (vrátane vyúčtovania dotácie) 5 % z celkového rozpočtu 

projektu. 

      Upozorňujeme žiadateľov, že pri poskytnutí dotácie cez Schému štátnej pomoci je výška 

spolufinancovania (vrátane vyúčtovania dotácie) 20 % z celkového rozpočtu projektu. 

 

2.5 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 2021. 

 

2.6 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 ......“. 

 

2.7 V podprogramoch 1.1, 1.2, 1.4, je možné žiadať o dotáciu na realizáciu projektov obnovy 

len tých objektov, ktoré sú zapísané ako hnuteľné alebo nehnuteľné kultúrne pamiatky                

v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktorý vedie Pamiatkový úrad Slovenskej 

republiky. 

 

2.8 Žiadosť musí byť podpísaná žiadateľom. Má byť pevne zviazaná (hrebeňová väzba, 

tepelná väzba) a všetky strany žiadosti, vrátene príloh, očíslované. 
 

2.9 Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 

 

2.10 Termín uzávierky predkladania žiadostí: 29. január 2021 (vrátane) 

2.11 Adresa na predkladanie žiadostí: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  

                                                              sekcia ekonomiky 

                                                              odbor dotácií        

                                                               Námestie SNP č. 33 

                                                              813 31  Bratislava 

(obálku výrazne označte číslom a názvom programu a podprogramu) 

 

                                                 
1
§ 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. 
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Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo bola podaná po termíne na predloženie 

žiadostí, ministerstvo neposudzuje. 

 

Žiadosť žiadateľa, ktorý nemá ku dňu podania žiadosti uvedené v registri mimovládnych 

neziskových organizácií údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c), d) a f) zákona                  

č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri“), nebude posudzovaná. 

 

Žiadosť žiadateľa, ktorý nie je ku dňu podania žiadosti zapísaný v registri, ktorý podľa zákona 

č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ktorý vedie Štatistický úrad Slovenskej republiky, nebude 

posudzovaná. 

 

3. Žiadosť je úplná, ak obsahuje prílohy podľa § 5 ods. 4 zákona. 

 

Bližšia špecifikácia príloh je zverejnená na webovom sídle ministerstva. 

 

Potvrdenie inšpektorátu práce, konkurzného súdu alebo iné potvrdenia, ktoré chcete priložiť  

k žiadosti doručené do elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk musia byť 

zaručene konvertované do listinnej podoby a takto priložené k listinnej žiadosti o dotáciu. 

Zaručenú konverziu vykonáva orgán verejnej moci (obec), Slovenská pošta, a.s. a notár. 

Zaručená konverzia - https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_zarucena-konverzia/. 

 

Žiadateľ, ktorý nie je registrovaný v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov 

verejnej správy (RPO), ktorého právna forma je najmä: registrovaná cirkev alebo náboženská 

spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje 

svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, Matica slovenská, škola 

alebo jeho IČO má viac ako 8 miestny kód, musí k žiadosti priložiť originály alebo overené 

kópie všetkých potvrdení. 

 

4. Oprávnené subjekty: 

 

Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť: 

 

a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, 

b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie a právnická osoba oprávnená na podnikanie,  

c) vyšší územný celok alebo obec, 

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

územný celok alebo obec, 

e) občianske združenie,  

f) nadácia,  

g) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou,  

h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,  

i) neinvestičný fond,  

j) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky,  

k) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky 

a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej 

spoločnosti,  

l) Matica slovenská,  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/346/20190101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/272/20181101
http://www.slovensko.sk/
https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_zarucena-konverzia/
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m) právnická osoba podľa § 7 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov. 

 

Upozornenie:  

Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je jej 

vlastníkom alebo správcom. 

 

Na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorou je bytový dom, môže žiadosť podať len 

vlastník bytového domu, vlastník bytu ktorý je splnomocnený ostatnými vlastníkmi bytov 

alebo právnická osoba podľa § 6 ods. 1, § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov. 

 

Pri podprograme 1.4 dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je ruinou, 

historickým parkom, historickou zeleňou, archeologickým náleziskom, národnou kultúrnou 

pamiatkou sakrálneho charakteru alebo technického charakteru, môže byť aj osoba, ktorá nie 

je vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky, ak na základe zmluvy užíva pozemok, na ktorom 

sa táto národná kultúrna pamiatka nachádza a ide o   

a) obec, ak obnovu zabezpečuje právnická osoba podľa písmen b) až f),  

b) nadáciu,  

c) neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby,  

d) občianske združenie,  

e) registrovanú cirkev alebo náboženskú spoločnosť a právnickú osobu, ktorá odvodzuje 

svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo od náboženskej spoločnosti,  

f) registrovaný sociálny podnik. 

 

 

5. Disponibilný objem finančných prostriedkov na danú výzvu: určený dňom účinnosti 

zákona o štátnom rozpočte na rok 2021. 

 

 

6. Kritériá a spôsob hodnotenia žiadostí: 

 

Odborné komisie menované ministerkou kultúry hodnotia predložené žiadosti 

v jednotlivých podprogramoch na základe hodnotiacich kritérií zverejnených hodnotiacich 

hárkov jednotlivých podprogramov. Hodnotiace kritériá sa stanovujú každoročne na základe 

kultúrnej politiky ministerstva a sú zverejňované súčasne s Výzvou na predkladanie žiadostí 

a Informáciou pre žiadateľa o poskytnutie dotácie. 

 

Ide hlavne o: 

1. súlad projektu s prioritami príslušného podprogramu, 

2. kvalitu projektu, 

3. súlad s požiadavkami Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, 

4. pripravenosť pamiatkovej obnovy, 

5. realizovateľnosť projektu, 

6. podpora projektu, ktorého národná kultúrna pamiatka je situovaná v okrese, ktorý sa 

nachádza   v zozname najmenej rozvinutých okresov, 

7. podprogram 1.4 – možnosť zapojenia registrovaného sociálneho podniku pri obnove 

historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave 

(žiadateľ je povinný predložiť zmluvu o budúcej zmluve/zmluvu s vybraným registrovaným 
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sociálnym podnikom. Zoznam registrovaných sociálnych podnikov je zverejnený na 

webovom sídle https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-

ekonomika/register-socialnych-podnikov-09-2018.html). 

 

 

7. Spôsob hodnotenia žiadostí v programe Obnovme si svoj dom: 

 

Hodnotenie projektov vykonávajú odborné komisie (ďalej len „komisia“) prostredníctvom 

hodnotiacich hárkov, v rámci ktorých prideľujú projektom body a/alebo slovné hodnotenie 

jednotlivých stanovených kritérií. Výsledný počet bodov získaných za projekt je súčtom 

bodov jednotlivých kritérií. O konečnom rozhodnutí o podporení alebo nepodporení žiadosti 

komisia rozhoduje hlasovaním. Pre platný výsledok hlasovania sa vyžaduje nadpolovičná 

väčšina hlasov všetkých prítomných členov komisie. 

V prípade potreby si môže komisia určiť ďalšie doplňujúce kritériá. Doplňujúce 

hodnotiace kritériá sú prijaté, ak za ne hlasuje väčšina prítomných členov komisie. 

 

 

8. Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí: 

 

Ak sú v žiadosti formálne nedostatky alebo žiadosť neobsahuje všetky ustanovené 

náležitosti a prílohy, ministerstvo kultúry mailom vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote 

nedostatky odstránil. Lehota na odstránenie nedostatkov nemôže byť kratšia ako 15 dní. Ak 

žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, žiadosť sa neposudzuje. 

 

Žiadosti, ktoré sú podané duplicitne do viacerých podprogramov ministerstvo 

neposudzuje. 

 

Dotáciu nie je možné poskytnúť na projekty, ktorých cieľom je podpora všetkých 

foriemnásilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatných 

prejavov intolerancie. 

 

 

9. Predpokladané termíny postupu vyhodnocovania žiadostí:  
 

9.1 posúdenie správnosti a úplnosti žiadostí podľa §3, §4 a § 5 ods. 3  a ods. 4 zákona – 

priebežne, najneskôr do 19. marca 2021,  
9.2 posúdenie správnosti a úplnosti žiadosti podľa opatrenia, realizovanie zasadnutia komisií 

príslušných podprogramov a vyhodnotenie žiadostí – do 30. apríla 2021 (zasadnutie 

komisií - podľa aktuálnej pandemickej situácie na Slovensku), 
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 2020, 

ak bola žiadateľovi poskytnutá dotácia v roku 2020 a/alebo do 10 pracovných dní odo dňa 

zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej 

republiky.  

 

10. Zloženie komisie: menné zoznamy členov komisií budú zverejnené na webovom sídle 

ministerstva po ich vymenovaní ministrom kultúry. 

https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/register-socialnych-podnikov-09-2018.html
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/register-socialnych-podnikov-09-2018.html
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11. Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie:  
Znenie konkrétnej zmluvy o poskytnutie dotácie bude zverejnené na webovom sídle www.crz.gov.sk. 

 

 

 

Natália Milanová 

ministerka kultúry 

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

