
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
 

COVID DOTÁCIA 

PRE PROFESIONÁLKY A PROFESIONÁLOV  

PÔSOBIACICH V KULTÚRE A  KREATÍVNOM PRIEMYSLE 
 

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 v znení dodatku č. 1 (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“) 

v rámci podprogramu 6.2: 

 

Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry 
 

Podprogram 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 je podpora prostredníctvom dotácií účelná so sledovaným cieľom udržania 

stabilnej štruktúry v rámci sektora do času obnovenia 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 na profesionálky a profesionálov pôsobiacich v kultúre 

a kreatívnom priemysle. Verejným záujmom je udržanie týchto jednotlivcov ako súčasť 

stabilnej kultúrnej infraštruktúry do času obnovenia bežného ekonomického cyklu. 

 

Dotácia sa poskytuje žiadateľovi na projekt: 

 

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

 

Spolufinancovanie zo strany žiadateľa na zabezpečenie financovania projektu sa nevyžaduje. 

 

2. Elektronická registrácia žiadateľa do dotačného informačného systému ministerstva, 

formulár žiadosti a postup predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie: 

 

Elektronická registrácia žiadateľa do dotačného informačného systému ministerstva                          

je povinná pre každého žiadateľa. Ak ste v minulosti cez dotačný informačný systém                        

už žiadali o dotáciu, tento krok už nie je potrebný, nakoľko profil/konto žiadateľa je už 

vytvorené a je iba potrebné sa prihlásiť. 

                                                           
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 



Dotačný informačný systém na registráciu žiadateľa je dostupný na https://ds.culture.gov.sk. 

 

Registráciou si žiadateľ vytvorí svoj profil/konto v dotačnom systéme ministerstva. Cez tento 

profil/konto následne vypĺňa formulár žiadosti v príslušnom dotačnom podprograme                      

6.2 Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry  
 

Žiadateľ formulár žiadosti o dotáciu vypĺňa iba elektronicky cez informačný dotačný 

systém. 

 

2.1 Povinná elektronická registrácia formuláru žiadosti o dotáciu je ukončená vyplnením 

elektronického formuláru žiadosti a stlačením tlačidla „Podať žiadosť“. 

 

Formulár žiadosti obsahuje identifikačné údaje žiadateľa, popis projektu, rozpočet projektu - 

požadovanú výšku dotácie určenú na základe údajov vyplnených žiadateľom do dotačnej 

kalkulačky, čestné vyhlásenie. 

 

Po registrácii žiadosti je potrebné systémom vygenerovaný formulár žiadosti, popis projektu, 

rozpočet projektu a čestné vyhlásenie vytlačiť, na určených miestach podpísať a podať 

v listinnej podobe podľa bodu 2.7 alebo podpísať elektronicky kvalifikovaným elektronickým 

podpisom (KEP) a zaslať do elektronickej schránky ministerstva cez www.slovensko.sk.  

 

V prípade podávania žiadosti o dotáciu elektronicky cez www.slovensko.sk je potrebné 

vyplnený formulár dotačnej kalkulačky (povinná príloha) z formátu xlsx (Microsoft excel) 

prekonvertovať do formátu pdf, inak systém www.slovensko.sk neumožní prílohu podať. 

 

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: 30. jún 2021 (vrátane) 

 

 

 

                                                           
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) 

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


2.7 Adresa na predkladanie žiadostí v listinnej forme: 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

      Odbor projektového riadenia a dotácií 

      Oddelenie dotácií 

      Námestie SNP č.33 

      813 31 Bratislava 

 

  V prípade zasielania žiadostí poštou prosím označte obálku názvom 

COVID DOTÁCIA PROFESIONÁL 

 

Žiadosť vrátane príloh je možné podať aj prostredníctvom podateľne ministerstva. 

 

Ministerstvo neposúdi žiadosť, ktorá: 

 

 nebola podaná oprávneným žiadateľom; 

 bola podaná po termíne na predloženie žiadosti určenom vo výzve; 

 nebola zaregistrovaná elektronicky prostredníctvom informačného systému                         

na registráciu žiadostí dostupnom na https://ds.culture.gov.sk alebo elektronická 

registrácia nebola ukončená korektne podaním žiadosti v elektronickom informačnom 

systéme (stlačením tlačidla „Podať žiadosť“); 

 žiadateľ v určenej lehote neodstránil zistené nedostatky; 

 žiadosť nebola podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom v prípade 

doručenia žiadosti do elektronickej schránky ministerstva; 

 žiadateľ nie je ku dňu podania žiadosti zapísaný v evidencii profesionálnych umelcov 

alebo v evidencii iných profesionálov v kultúre podľa zákona č. 284/2014 Z. z. o 

Fonde na podporu umenia v znení neskorších predpisov. 

 

3. Oprávnení žiadatelia: 

 

Žiadateľom o poskytnutie dotácie podľa tejto výzvy je fyzická osoba zapísaná v evidencii 

profesionálnych umelcov alebo v evidencii iných profesionálov v kultúre podľa zákona                      

č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia v znení neskorších predpisov, spĺňajúca ďalšie 

podmienky uvedené nižšie a vykonávajúca dlhodobo činnosť v sektore kultúry a  kreatívneho 

priemyslu. 

 

Oprávneným žiadateľom nie je : 

 

 fyzická osoba (živnostník), ktorá začala vykonávať podnikateľskú činnosť od 1.1.2020 

na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších predpisov, 

 fyzická osoba (živnostník), ktorej miestne príslušný okresný úrad zrušil oprávnenie                 

na výkon podnikateľskej činnosti od 1.1.2020 na základe zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

a nedosahuje od 1.1.2020 ani preukázateľné príjmy ako samostatne zárobková činná 

osoba v slobodnom povolaní, 

 fyzická osoba, ktorá nepodala za kalendárny rok 2019 a kalendárny rok 2020 daňové 

priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B, 

 fyzická osoba, ktorá po vyplnení dotačnej kalkulačky nespĺňa podmienky                             

na poskytnutie dotácie, 

 právnická osoba. 



 

Žiadateľ musí spĺňať nasledovné podmienky: 

 

Žiadateľ je fyzická osoba zapísaná v evidencii profesionálnych umelcov alebo v evidencii 

iných profesionálov v kultúre podľa zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia 

v znení neskorších predpisov vykonávajúca dlhodobo činnosť v sektore kultúry a  kreatívneho 

priemyslu.  

 

Žiadateľ podal k dátumu podania žiadosti o dotáciu daňové priznanie k dani z príjmov 

fyzickej osoby typu B za rok 2019 a rok 2020. 

 

Žiadateľ sa podľa spôsobu uplatňovania výdavkov v daňovom priznaní k dani z príjmov 

fyzickej osoby typu B zaradí do príslušnej skupiny a vyplnením dotačnej kalkulačky preukáže 

splnenie špecifických podmienok pre poskytnutie dotácie. 

 

Ak žiadateľ počas kalendárnych rokov 2019 a 2020 zmenil spôsob uplatňovania výdavkov, 

teda napr. v roku 2019 uplatňoval výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky)                     

a v roku 2020 uplatňoval preukázateľné daňové výdavky, vyplní kalkulačku podľa spôsobu 

uplatňovania výdavkov v roku 2020. 

 

Skupina 1: Fyzické osoby uplatňujúce výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky) 

 

Žiadateľ patriaci do skupiny 1 musí spĺňať 

 

 za zdaňovacie obdobie roka 2019 dosiahol výšku hrubých príjmov minimálne                    

4 000 eur; 

 za zdaňovacie obdobie roka 2020 výška príjmov po odpočítaní zaplateného poistného 

nepresiahla hodnotu 20.394 eur (1,5-násobok ročného priemerného príjmu 

v hospodárstve za rok 2020). 

 

Skupina 2: Fyzické osoby uplatňujúce preukázateľné daňové výdavky 

 

Žiadateľ patriaci do skupiny 2 musí spĺňať 

 

 za zdaňovacie obdobie roka 2019 dosiahol výšku hrubých príjmov minimálne                   

4 000 eur; 

 za zdaňovacie obdobie roka 2020 výška príjmov po odpočítaní oprávnených výdavkov 

a zaplateného poistného nepresiahla hodnotu 13.596 eur (ročný priemerný príjem 

v hospodárstve za rok 2020). 

 

Podmienky v bodoch 1 až 5 žiadateľ preukazuje čestným vyhlásením o splnení podmienok 

na poskytnutie dotácie vo formulári žiadosti: 

 

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

podnikom6; 

2. za kalendárny rok 2019 a kalendárny rok 2020 podal daňové priznanie na tlačive               

                                                           
6
 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 



typu B k dani z príjmov fyzickej osoby; 

3. je majiteľom bežného účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý         

sa má dotácia preukázať; 

4. žiadateľom vykonávané 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; 

5. 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 6 a 7 žiadateľ preukazuje vyplnením formuláru dotačnej kalkulačky 

vo formáte určenom ministerstvom (vzory jednotlivých formulárov dotačnej kalkulačky tvoria 

prílohy tejto výzvy) a jeho predložením ministerstvu spoločne so žiadosťou v listinnej 

podobe alebo elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom.  
 

6. v kalendárnom roku 2020 mal preukázateľný pokles príjmov najmenej o 30% oproti 

kalendárnemu roku 2019; 

7. splnenie podmienok podľa spôsobu uplatňovania výdavkov v daňovom priznaní k dani 

z príjmov fyzickej osoby typu B. 

 

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. Výška dotácie 

 

Výška dotácie je 4 000,-€, ak žiadateľ za kalendárny rok 2020 nezaplatil poistné na sociálne 

poistenie (odvody do Sociálnej poisťovne) minimálne vo výške 6-násobku minimálneho 

poistného (minimálnych odvodov za rok 2020), t. j 1 007,34 €. 

 

Výška dotácie je 6 000,-€, ak žiadateľ za kalendárny rok 2020 zaplatil poistné na sociálne 

poistenie (odvody do Sociálnej poisťovne) minimálne vo výške 6-násobku minimálneho 

mesačného poistného (minimálnych odvodov za rok 2020), t. j 1 007,34 €. 

 

Na základe údajov vyplnených do dotačnej kalkulačky podľa spôsobu uplatňovania výdavkov 

žiadateľ uvedie do elektronického formuláru žiadosti požadovanú výšku dotácie. 

 

 



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 zmluvy o poskytnutí dotácie s konkrétnym 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) vyplnená dotačná kalkulačka podľa spôsobu uplatňovania výdavkov v daňovom 

priznaní žiadateľa (formulár sa vypĺňa samostatne). 

 

8. Komunikácia so žiadateľom: 

 

Ministerstvo bude so žiadateľmi komunikovať výhradne elektronicky a pre tento účel zriadilo 

špeciálnu adresu elektronickej pošty profesionali@culture.gov.sk.  

Na túto adresu sa môže žiadateľ obrátiť s prípadnými otázkami vo veci vyplnenia formuláru 

žiadosti alebo formuláru dotačnej kalkulačky. V prípade zasielania mailov na iné mailové 

adresy ministerstva, nebude žiadateľovi odpovedané resp. jeho správa môže byť systémom 

automaticky presunutá do SPAMu. O priebehu spracovania žiadostí ministerstvo informácie 

neposkytuje. 

 

9. Výzva zo dňa 3. mája 2021. 

 

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: Dotačná kalkulačka pre skupinu 1 – paušálne výdavky  

4. Vzor: Dotačná kalkulačka pre skupinu 2 – preukázateľné daňové výdavky 

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

