
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

 

COVID DOTÁCIA PRE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE  

PÔSOBIACE V KULTÚRE 
 

 

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 minimálnej pomoci“) 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 podprogramu: 

 

Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry 
 

Podprogram je určený na znižovanie ekonomických dopadov na neziskový 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
 a následného núdzového stavu

3
 vyhláseného v súvislosti 

s pandémiou ochorenia COVID-19. Štátne orgány prijali viaceré opatrenia vo forme zákazov 

a odporúčaní pre fyzické a právnické osoby, vrátane obmedzenia voľného pohybu 

a zhromažďovania osôb a zákazu uskutočňovania hromadných podujatí. 

 

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 žiadosti. Elektronická registrácia je 

povinná pre každého žiadateľa a je zverejnená na webovom sídle ministerstva 

                                                           
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 Napr. uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 587/2020; uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 807/2020 



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

 

2.1 Žiadateľ je povinný pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) 

vykonať jej elektronickú registráciu v informačnom systéme ministerstva. Registrácia žiadosti 

je ukončená vytlačením formulárov povinných náležitostí (formulár žiadosti obsahujúci 

identifikačné údaje žiadateľa, popis projektu, rozpočet projektu - požadovanú výšku dotácie 

vopred vypočítanú cez dotačnú kalkulačku, čestné vyhlásenie), ktoré systém vygeneruje                   

po vyplnení povinných údajov.  

 

2.2 Žiadosť je považovaná za úplnú, ak bola podaná v lehote na predkladanie žiadostí 

vrátane všetkých požadovaných príloh. 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 v súlade so schémou minimálnej pomoci a osobitnými právnymi 

predpismi.
5
 

 

2.4 Dotácia sa poskytuje žiadateľovi v rozpočtovom roku 2021 na znižovanie 

ekonomických dopadov za sťažené obdobie od 1.3.2020 až 31.12.2020 na základe trvania 

mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. 

 

2.5 Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 

 

2.6 Termín uzávierky predkladania žiadostí: 31. marca 2021 (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 

COVID DOTÁCIA NEZISKOVKY 

 

Ministerstvo neposúdi žiadosť, ktorá: 

 

 nebola podaná oprávneným žiadateľom; 

 nebola zaregistrovaná elektronicky prostredníctvom systému na registráciu žiadostí                 

na webovom sídle ministerstva; 

 bola podaná po termíne na predloženie žiadosti určenom vo výzve, 

 nebola podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom v prípade doručenia 

                                                           
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) 

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


žiadosti do elektronickej schránky ministerstva, 

 žiadateľ nemá ku dňu podania žiadosti uvedené v registri mimovládnych neziskových 

organizácií
6
 údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c), a f) zákona č. 346/2018 

Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

 žiadateľ nie je ku dňu podania žiadosti zapísaný v registri právnických osôb, 

podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktorého správcom je Štatistický úrad 

Slovenskej republiky podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, 

podnikateľov a orgánov verejnej moci o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

3. Oprávnení žiadatelia: 

 

Žiadateľom o poskytnutie dotácie podľa tejto výzvy je právnická osoba zapísaná v registri 

mimovládnych neziskových organizácií
7
 vykonávajúca dlhodobo a verejnosti prístupnú 

činnosť v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu v právnej forme: 

 

a) občianske združenie
8
so sídlom na území Slovenskej republiky, 

b) nezisková organizácia poskytujúca všeobecné prospešné služby
9
so sídlom na území 

Slovenskej republiky, 

c) nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
10

, 

d) neinvestičný fond
11

so sídlom na území Slovenskej republiky.  

 

Žiadateľom nemôže byť právnická osoba v právnej forme uvedenej vyššie, ktorej 

zakladateľom alebo zriaďovateľom je štát, samosprávny kraj, obec alebo právnická osoba 

založená štátom, samosprávnym krajom alebo obcou. 

 

Kultúrnou a kreatívnou činnosťou sa pre účely tejto výzvy rozumie činnosť v oblasti živej 

kultúry, umenia, kreatívneho priemyslu, vydavateľskej činnosti, hmotného a nehmotného 

kultúrneho dedičstva, osvetovej činnosti a vzdelávania. 

 

Dlhodobú a verejnosti prístupnú činnosť v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá má 

celospoločenský alebo regionálny význam, žiadateľ preukazuje predložením vyplnených 

formulárov za požadované časové obdobie (v ministerstvom určenej štruktúre), ktoré tvoria 

prílohy jeho žiadosti. 

 

Žiadateľ musí spĺňať nasledovné podmienky: 

 

Podmienky v bodoch 1 až 4 žiadateľ preukazuje čestným vyhlásením o splnení podmienok 

na poskytnutie dotácie vo formulári žiadosti: 

 

                                                           
6 Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií v znení neskorších predpisov 

7
Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií v znení neskorších predpisov  

8 Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 

9 Zákon č. 213/1997 Z. z.  o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 

10 Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v znení neskorších predpisov 

11 Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch v znení neskorších predpisov 



1. v zmysle dotknutých právnych predpisov je mikropodnikom, malým alebo stredným 

podnikom12; 

2. v kalendárnom roku 2020 mal preukázateľný pokles príjmov z hospodárskej činnosti 

v  kultúrnej a kreatívnej oblasti najmenej o 30% oproti kalendárnemu roku 2019; 

3. žiadateľom vykonávané vedľajšie hospodárske činnosti spadajú pod ekonomické 

činnosti určené štatistickou klasifikáciou ekonomických činností SK NACE Rev. 2 

pod sektor kultúry a kreatívneho priemyslu, ako sú uvedené v prílohe č.2 schémy 

minimálnej pomoci; 

4. žiadateľ sa dotáciu zaväzuje použiť na pokračovanie činnosti v sektore kultúry 

a kreatívneho priemyslu a v prípade vykonávania aj iných ekonomických činností 

mimo sektora kultúry a kreatívneho priemyslu má zabezpečené oddelené sledovanie 

výdavkov. 

 

Podmienky v bodoch 5 až 7 žiadateľ preukazuje vyplnením príslušných formulárov                         

vo formáte určenom ministerstvom (vzory jednotlivých formulárov tvoria prílohy tejto výzvy) 

a ich predložením ministerstvu spoločne so žiadosťou v listinnej podobe alebo elektronickej 

podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom:  

 

5. prehľad kultúrnej činnosti žiadateľa za kalendárne roky 2019 a 2020; 

6. prehľad plánovanej kultúrnej činnosti na kalendárny rok 2021, dobrovoľne môže 

žiadateľ predložiť prehľad aj na kalendárny rok 2022; 

7. výpočet výšky dotácie podľa individuálnych parametrov priložením vyplneného 

formuláru dotačnej kalkulačky podľa typu vedeného účtovníctva. 

 

Podmienky uvedené v bodoch 8 až 14 žiadateľ nepreukazuje a považujú sa za splnené dňom 

predloženia žiadosti: 

 

8. má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom; 

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

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

10. nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia; 

11. neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa 

osobitného predpisu; 

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

neeviduje voči nemu pohľadávky po lehote splatnosti podľa osobitných predpisov; 

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

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

z fondov Európskej únie. 

 

4. Výpočet výšky dotácie 

 

Výšku dotácie si žiadateľ vypočíta na základe vyplnenia jeho individuálnych finančných 

ukazovateľov do formuláru dotačnej kalkulačky podľa typu vedeného účtovníctva 

(jednoduché účtovníctvo alebo podvojné účtovníctvo) a následne túto sumu uvedenie                        

do elektronického formuláru žiadosti. 

 

Minimálna výška dotácie musí byť 2 000,- eur a maximálna výška 50 000,- eur.  

                                                           
12

 Príloha I. naradenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 15. júna o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa 

článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení 



 

Ak na základe finančných ukazovateľov dotačná kalkulačka vypočíta výšku dotácie nižšiu 

ako 2 000,- eur, takáto výška nespĺňa podmienku minimálnej výšky a teda o dotáciu nie je 

možné požiadať.  

 

Ak na základe finančných ukazovateľov dotačná kalkulačka vypočíta výšku dotácie vyššiu 

ako 50 000,- eur, žiadateľ do žiadosti uvedie výšku 50 000,- eur, pretože je to maximálna 

výška dotácie, o ktorú môže žiadateľ požiadať. 

 

Výška dotácie sa skladá z dvoch častí: 

 

a) náhrada 20% prevádzkových nákladov nepokrytých verejnými zdrojmi za obdobie             

od 1.3.2020 do 31.12.2020 súvisiacich výhradne s kultúrnou a kreatívnou činnosťou 

žiadateľa 

b) náhrada 80% rozdielu príjmov z kultúrnej a kreatívnej činnosti žiadateľa za referenčné 

obdobie roka 2020 voči roku 2019 

 

Žiadateľ musí prísne rozlišovať medzi prevádzkovými výdavkami pokrytými a nepokrytými 

z verejných zdrojov.  

 

Do prevádzkových výdavkov pre výpočet výšky dotácie musí zahrnúť iba také výdavky, ktoré 

súvisia s jeho kultúrnou a kreatívnou činnosťou, boli vynaložené v období od 1.3.2020                   

do 31.12.2020 a nemá ich pokryté z verejných zdrojov (napr. cez dotácie z Fondu na podporu 

umenia, iné rezortné dotačné nástroje, dotácie od samospráv/obcí alebo dotácie a finančná 

podpora poskytnutá v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 inými ministerstvami, 

napr. ministerstvo hospodárstva, ministerstvo dopravy alebo finančná pomoc cez program 

Prvá pomoc resp. Prvá pomoc plus.) 

 

Do výpočtu náhrady rozdielu príjmov môže žiadateľ zahrnúť iba príjmy získané z kultúrnej 

a kreatívnej činnosti za referenčné obdobie roka 2019 (teda od 1.3.2019 do 31.12.2019) 

a roka 2020 (teda od 1.3.2020 do 31.12.2020).  

 

Dotačná kalkulačka vypočíta výšku dotácie a túto žiadateľ uvedenie do elektronického 

formuláru žiadosti. 

 

 

5. Spôsob hodnotenia žiadostí v programe: 

 

Podané žiadosti vyhodnocuje ministerstvo v súlade s § 6 odsek 6 zákona o poskytovaní 

dotácií. 

 

V prípade potreby si môže ministerstvo vyžiadať od žiadateľa doplňujúce informácie potrebné 

pre posudzovanie a vyhodnocovanie žiadostí. 

 

6. 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 ako aj ďalšími prílohami. 

Znenie konkrétnej zmluvy o poskytnutí dotácie so žiadateľom bude zverejnené na webovom 



sídle Centrálneho registra zmlúv www.crz.gov.sk. 

 

7.  Žiadosť obsahuje: 

 

Úplná žiadosť musí obsahovať: 

 

a) žiadosť o poskytnutie dotácie (vygeneruje informačný systém); 

b) popis projektu (vygeneruje informačný systém); 

c) celkový rozpočet projektu (vygeneruje informačný systém); 

d) čestné vyhlásenie (vygeneruje informačný systém pri tlači žiadosti); 

e) kópia dokladu o zriadení alebo existencii bežného účtu žiadateľa v banke alebo 

v pobočke zahraničnej banky (postačuje aktuálny výpis z banky, kde je uvedený 

vlastník účtu a formát účtu v IBAN); 

f) prehľad kultúrnej činnosti žiadateľa za kalendárne roky 2019 a 2020 (formulár                         

sa vypĺňa samostatne); 

g) prehľad plánovanej kultúrnej činnosti žiadateľa na kalendárny rok 2021, dobrovoľne 

na 2022 (formulár sa vypĺňa samostatne); 

h) vyplnená dotačná kalkulačka podľa typu vedeného účtovníctva (formulár sa vypĺňa 

samostatne). 

 

 

 

Natália Milanová 

 ministerka kultúry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy výzvy: 

 

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

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

3. Vzor: Prehľad realizovanej kultúrnej činnosti žiadateľa za kalendárne roky 2019 

a 2020 

4. Vzor: Prehľad plánovanej kultúrnej činnosti žiadateľa na kalendárny rok 2021 

(dobrovoľne aj na rok 2022) 

5. Vzor: Dotačná kalkulačka typ A – jednoduché účtovníctvo  

6. Vzor: Dotačná kalkulačka typ B – podvojné účtovníctvo 

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

