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 podpora kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených
skupín obyvateľstva výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných
na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených
skupín obyvateľstva, a to aj na kultúrne aktivity týchto osôb a skupín zahŕňajúcich podporu
rovnosti príležitostí, integrácie do spoločnosti, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia,
diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, podporu výchovy k tolerancii, posilnenia
sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvoja medzikultúrneho dialógu. Podpora slúži okrem
podpory živej kultúry aj na podporu vydávania periodickej tlače, ktorá prispieva k vytváraniu
rovnosti príležitostí v oblasti kultúrnej aktivity a prináša informácie o živote a kultúre osôb
so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, a vydávanie
neperiodickej tlače v oblasti pôvodnej, krásnej, odbornej a prekladovej literatúry, vydávanie
elektronických nosičov a publikovanie webových sídiel rozvíjajúcich kultúrnu aktivitu OZP
alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Program tiež slúži na podporu
neformálneho vzdelávania, výskumných projektov a mobility v predmetnej oblasti.
Program je zameraný na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím –
s telesným, mentálnym, zrakovým, sluchovým postihnutím, vrátane osôb s psychickými
ochoreniami a ochrany duševného zdravia, seniorov (aktívne starnutie, medzigeneračná
solidarita), detí a mládeže ohrozených chudobou asociálnym vylúčením (napr. žijúcich
v marginalizovaných rómskych komunitách, klienti centier pre deti a rodiny, diagnostických
centier, liečebno-výchovných sanatórií). Program slúži na podporu kultúrnych aktivít
zameraných na posilnenie rodinnej súdržnosti (napr. mnohodetné rodiny, rodiny s jedným
rodičom apod.), kultúrnej integrácie migrantov, kultúry osôb (dospelých) ohrozených
chudobou asociálnym vylúčením (napr. klienti centier pre deti a rodiny s resocializačným
programom, odchovanci detských domovov (dnes centier pre deti a rodiny), ľudí vracajúcich
sa z výkonu trestu odňatia slobody, apod.), osôb bez práce (dlhodobo nezamestnaní), osôb
bez domova apod. prevenciu a elimináciu domáceho násilia, na podporu rodovej rovnosti
(podpora rovnosti príležitostí žien a mužov), prevenciu a elimináciu všetkých foriem násilia,
diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, prevenciu obchodovania s ľuďmi, výchovy
k tolerancii a rozvoj medzikultúrneho dialógu (predchádzanie predsudkov a stereotypov,
posilňovanie vzťahov medzi znevýhodnenými skupinami a majoritou a vzťahov medzi
znevýhodnenými skupinami obyvateľstva navzájom).
Program slúži ako nástroj kultúrnej politiky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
v oblasti ochrany a podpory kultúrnych práv znevýhodnených skupín obyvateľstva –na
podporu implementácie opatrení v oblasti kultúry vyplývajúcich z medzinárodných
ľudsko-právnych dokumentov vrátane Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným
postihnutím, na podporu plnenia opatrení vyplývajúcich z vládnych strategických
dokumentov a akčných plánov v oblasti ochrany a podpory kultúrnych práv znevýhodnených
skupín obyvateľstva, ako aj na podporu dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti kultúry
v zmysle zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Program tiež

napĺňa zámery a ciele v oblasti rozvoja kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva
stanovené v rámci Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej
republike v zmysle uznesenia vlády SR č. 71 z 18. februára 2015.Program je tiež určený na
podporu fyzickej debarierizácie súvisiacej s oblasťou kultúry alebo umenia.
1. Účel poskytnutia dotácie:
Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu
na podporu kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín
obyvateľstva.
Dotácie v rámci dotačného systému ministerstva sa na účel, ktoré pomenúvajú účel podľa
prvej vety, poskytujú v programe Kultúra znevýhodnených skupín.
V rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín ide o tieto podprogramy:
podprogram 2.1 Živá kultúra a jej sprístupňovanie,
podprogram 2.2 Vydavateľská a publikačná činnosť,
podprogram 2.3 Periodická tlač(noviny a časopisy),
podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie a výskum,
podprogram 2.5 Fyzická debarierizácia.
Dotáciu nie je možné poskytnúť na projekty, ktorých cieľom je šíriť násilie,
diskrimináciu, rasizmus, xenofóbiu, homofóbiu, antisemitizmus a ostatné prejavy
intolerancie.
Dotáciu v podprograme 2.5 nie je možné poskytnúť na projekty súvisiace s obnovou,
ochranou a rozvojom kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu (tzn. dotáciu
nie je možné použiť na obnovu národnej kultúrnej pamiatky).
2. Formulár žiadosti a predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie:
Formulár žiadosti je súčasťou elektronickej
je zverejnená na webovom sídle ministerstva.

registrácie.

Elektronická

registrácia

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. Ak sa žiadosť
predkladá v elektronickej podobe, je potrebné, aby elektronická identita žiadateľa bola
preukázaná podľa osobitného predpisu1.
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§ 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.

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 neurčuje inak.
2.4. Ak žiadateľ vykonáva hospodársku činnosť, ministerstvo poskytne dotáciu
prostredníctvom schémy štátnej pomoci alebo schémy minimálnej pomoci (podľa
ustanovení zákona 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).
Upozorňujeme žiadateľov, že pri poskytnutí dotácie cez Schému štátnej pomoci je výška
spolufinancovania 20 % z celkového rozpočtu projektu pri jeho predložení. Výška
spolufinancovania sa v zmluve o poskytovaní dotácie upraví na 20 % z poskytnutej dotácie.
V podprograme 2.5 – Fyzická debarierizácia sa poskytuje dotácia len v rámci schválenej
schémy štátnej pomoci. Povinná výška spolufinancovania projektu je 20% z celkového
rozpočtu projektu. Výška spolufinancovania sa v zmluve o poskytovaní dotácie upraví
na 20 % z poskytnutej dotácie.
V podprograme 2.3 – Periodická tlač (noviny a časopisy) sa poskytuje dotácia len v rámci
schválenej schémy minimálnej pomoci. Výška spolufinancovania v zmluve o poskytovaní
dotácie bude 5 % z poskytnutej dotácie.
Pred poskytnutím dotácie podľa schémy, ministerstvo požiada žiadateľa o vyplnenie
Vyhlásenia žiadateľa k štátnej pomoci/minimálnej pomoci na základe Schémy štátnej
pomoci na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak
znevýhodnených skupín obyvateľstva alebo Schémy minimálnej pomoci na podporu
kultúry znevýhodnených skupín.
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 a na území
Slovenskej republiky.
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 podprograme 2.5 – Fyzická debarierizácia môže žiadateľ podať maximálne dve
žiadosti, pričom výška požadovanej dotácie na projekt môže byť maximálne 10 000,-eur.
2.8 Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
2.9 Termín uzávierky predkladania žiadostí: 23. apríla 2021 (vrátane).
2.10 Adresa na predkladanie žiadostí:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
odbor dotácií
Námestie SNP č. 33
813 31 Bratislava
2.11 Žiadosť musí byť k dátumu podania úplná.

Ministerstvo neposúdi žiadosť, ktorá:









nebola podaná oprávneným žiadateľom,
nebola zaregistrovaná elektronicky prostredníctvom systému na registráciu žiadostí na
webovom sídle ministerstva,
nepodpísaná žiadosť, ktorá bola doručená v listinnej podobe,
bola podaná po termíne na predloženie žiadosti určenom vo výzve,
nebola podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom v prípade doručenia
žiadosti do elektronickej schránky ministerstva,
žiadateľ nemá ku dňu podania žiadosti uvedené v registri mimovládnych neziskových
organizácií2 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. 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 žiadateľa musia byť zaručene konvertované do
listinnej podoby a takto priložené k 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, 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 alebo jeho IČO má
viac ako 8 miestny kód, musí k žiadosti priložiť originály alebo overené kópie potvrdení,
doklad o právnej subjektivite, potvrdenie o štatutárovi.
4. Oprávnené subjekty:
Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť podľa § 3 ods. 2 zákona:
4.1 V podprograme 2.1, 2.2., 2.3 a 2.4:
a)
fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá
dovŕšila vek 18 rokov;
b)
fyzická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky a
právnická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky;
c)

vyšší územný celok alebo obec;

d)
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je
vyšší územný celok alebo obec;
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Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií v znení neskorších predpisov

e)

občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky;

f)

nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky;

g)
záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so sídlom na
území Slovenskej republiky;
h)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na
území Slovenskej republiky;
i)

neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky;

j)
vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky alebo verejná výskumná
inštitúcia;
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.

4.2 V podprograme 2.5:
a)

vyšší územný celok alebo obec,

b)

rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je
vyšší územný celok alebo obec.

5. Disponibilný objem finančných prostriedkov na danú výzvu: 1 200 000,- eur
6. Kritériá a spôsob hodnotenia žiadostí:
•

kultúrny prínos a potenciál projektu,

•

prínos projektu pre cieľovú skupinu,

•

doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu,

•

rozpočet projektu,

•

kvalita realizačného plánu.

7. Spôsob hodnotenia žiadostí v programe Kultúra znevýhodnených skupín:
Proces hodnotenia prebieha nasledovne: Súčasťou procesu hodnotenia je hodnotiaci hárok,
ktorý obsahuje 5 kritérií. Maximálny počet bodov za kritérium: kultúrny prínos a potenciál
projektu je 30 bodov, za kritériá prínos projektu pre cieľovú skupinu, rozpočet projektu,
kvalita realizačného plánu je 20 bodov, za kritérium doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo
vzťahu k projektu 10 bodov. Každé kritérium obsahuje pomocné ukazovatele. Kritériá
sa hodnotia nasledovne: počtom bodov v hodnote 100% z celkového počtu
(postačujúce), počtom bodov 50% (čiastočne postačujúce) alebo počtom bodov
0%(nepostačujúci). Maximálny počet bodov je 100. Percentuálna hranica na pridelenie
dotácie je 50 %získaných bodov z celkového počtu bodov.
Projekty, v ktorých realizácia kultúrnej aktivity je situovaná v okrese nachádzajúcom sa v

Zozname najmenej rozvinutých okresov, získavajú za kritérium kultúrny prínos a potenciál
projektu minimálne 15 bodov.
Pridelenie dotácie je zároveň závislé na celkovom objeme finančných prostriedkov
vyčlenených na príslušný dotačný program, počte úspešných projektov a poradí v rámci
celkového bodového hodnotenia.
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 kalendárnych dní. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, žiadosť
sa neposudzuje.
Žiadosti, ktoré sú podané duplicitne do viacerých podprogramov ministerstvo neposudzuje.
9. Predpokladané termíny postupu vyhodnocovania žiadostí:
Rozhodnutie o poskytnutí resp. neposkytnutí dotácie – 18. jún 2021. Termín je orientačný,
môže sa líšiť vzhľadom na počet podaných žiadostí a opatrenia prijaté vládou Slovenskej
republiky.
10. Zloženie komisie: menné zoznamy členov komisií budú zverejnené na webovom sídle
ministerstva po ich vymenovaní ministrom kultúry.
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

