
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
 

COVID DOTÁCIA 

PRE ŠPECIFICKÉ OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI  

PODNIKAJÚCE 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 stavu1 (ďalej len „krízová situácia“) 

v rámci podprogramu 6.2.: 

 

Znižovanie negatívnych vplyvov na oblasť kultúry 
 

Podprogram je určený na znižovanie negatívnych ekonomických dopadov na obchodné 

spoločnosti, tzv. „jednoosobovky“, dlhodobo podnikajúce v odvetví kultúry a kultúrno-

kreatívneho priemyslu (ďalej ako „odvetvie KKP“). Odvetvie KKP utrpelo značné 

ekonomické straty v súvislosti s opatreniami prijatými štátnymi orgánmi pre boj s pandémiou 

ochorenia COVID-19 a preto je podpora žiadateľov prostredníctvom dotácií zo štátneho 

rozpočtu účelná so sledovaným cieľom udržania stabilnej štruktúry v rámci odvetvia KKP do 

času obnovenia bežného ekonomického cyklu. 

 

1. Účel poskytnutia dotácie 

 

Účel poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky je posilnenie finančnej 

likvidity žiadateľa za sťažené obdobie od 1.1.2021 do 31.3.2022 ako nástroja na znižovanie 

ekonomických dopadov vyhlásenia mimoriadnej situácie zo dňa 11. marca 20202 a následného 

núdzového stavu3 vyhláseného v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 na špecifické 

obchodné spoločnosti podnikajúce v odvetví KKP. Verejným záujmom je udržanie 

obchodných spoločností ako súčasť kultúrnej infraštruktúry. Dotácia slúži na krytie bežných 

výdavkov za sťažené obdobie v súvislosti s pokračovaním v podnikateľskej činnosti v odvetví 

KKP. 

 

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 

                                                           
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 



(ďalej len „ISDS“), formulár žiadosti a postup predkladania žiadostí o poskytnutie 

dotácie 

 

Elektronická registrácia žiadateľa do ISDS je povinná pre každého žiadateľa. Ak ste 

v minulosti cez ISDS už žiadali o dotáciu ako obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným, 

registrácia do ISDS nie je potrebná, nakoľko profil/konto žiadateľa je vytvorené a je potrebné 

sa iba prihlásiť. 

 

ISDS na registráciu žiadateľa vrátane jednotlivých krokov (registrácia, vyplnenie 

formuláru a zaregistrovanie žiadosti) 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  dotačnom podprograme 6.2 Znižovanie 

negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry  
 

Žiadateľ formulár žiadosti o dotáciu vypĺňa iba elektronicky cez svoje užívateľské konto 

vytvorené v ISDS.  

 

2.1 Povinná elektronická registrácia formuláru žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len 

„žiadosť o dotáciu“) je ukončená po vyplnení požadovaných údajov do elektronického 

registračného formuláru žiadosti o dotáciu a stlačením tlačidla „Zaregistrovať žiadosť“. 

 

Formulár registrácie žiadosti o dotáciu obsahuje identifikačné údaje žiadateľa, popis projektu, 

rozpočet projektu - požadovanú výšku dotácie určenú na základe údajov vyplnených 

žiadateľom do dotačnej kalkulačky, čestné vyhlásenie, formulár dotačnej kalkulačky, 

formulár preukázania podnikateľskej činnosti žiadateľa v KKP za roky 2019, 2020 a 2021. 

 

Po registrácii žiadosti o dotáciu a elektronickom vyplnení všetkých formulárov tvoriacich 

žiadosť o dotáciu, t. z. formulár žiadosti, popis projektu, rozpočet projektu, dotačnú 

kalkulačku, formulár preukázania podnikateľskej činnosti v odvetví KKP za roky 2019, 2020 

a 2021, čestné vyhlásenie, je žiadosť o dotáciu potrebné elektronicky podpísať 

kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) a zaslať do elektronickej schránky 

ministerstva cez www.slovensko.sk. (podanie cez Všeobecná agenda Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=2140). 

Okrem vyššie uvedenej žiadosti je potrebné do elektronického podania pridať sken dokladu 

o zriadení alebo existencii bežného účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky 

vo formáte PDF, na ktorý sa má dotácia poukázať (prikladá žiadateľ), prípadne 

splnomocnenie osoby podávajúcej žiadosť vo formáte PDF (prikladá sa v prípade, ak žiadosť 

nepodáva štatutárny orgán žiadateľa, ale ním písomne poverená osoba). 

 

2.2 Žiadosť o dotáciu sa predkladá na ministerstvo iba elektronickou formou 

prostredníctvom www.slovensko.sk. Žiadosť o dotáciu nie je možné zaslať ministerstvu 

písomne v listinnej podobe. Žiadosť o dotáciu sa považuje za riadne podanú, ak bola podaná 

v lehote na predkladanie žiadostí vrátane všetkých požadovaných príloh. Dátumom podania 

žiadosti sa rozumie dátum doručenia do elektronickej schránky ministerstva. Elektronická 

identita žiadateľa musí byť preukázaná podľa osobitného predpisu.
4
 

 

2.3 Dotácia sa poskytuje za oprávnené obdobie v súlade so schémou minimálnej pomoci a 

                                                           
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 

https://ds.culture.gov.sk/
http://www.slovensko.sk/
https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=2140


osobitnými právnymi predpismi5. Oprávnené obdobie pre potreby tejto výzvy je určené od 

1.1.2021 do 31.3.2022. 

 

2.4 Dotácia sa poskytuje z prostriedkov štátneho rozpočtu v rozpočtovom roku 2021 za 

účelom posilnenia finančnej likvidity žiadateľa s cieľom znížiť ekonomické dopady pandémie 

ochorenia COVID-19. Dotácia sa poskytuje na území Slovenskej republiky. 

 

2.5 Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 

 

2.6 Termín uzávierky predkladania žiadostí je 31.októbra 2021 (vrátane) 

 

2.7 Ministerstvo neposúdi žiadosť, ktorá: 

 

 bola podaná neoprávneným žiadateľom (žiadateľ nesplnil podmienky uvedené vo 

výzve v časti 3. Oprávnený žiadateľ; 

 bola doručená písomne v listinnej podobe; 

 bola podaná po termíne určenom vo výzve na predkladanie žiadostí; 

 nebola zaregistrovaná elektronicky prostredníctvom ISDS dostupnom na 

https://ds.culture.gov.sk alebo elektronická registrácia žiadosti v ISDS nebola 

ukončená správnym spôsobom (stlačením tlačidla „Zaregistrovať žiadosť“); 

 nebola podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) štatutárnym 

orgánom žiadateľa alebo ním splnomocnenou osobou, pričom splnomocnenie muselo 

byť súčasťou podanej žiadosti o dotáciu; 

 žiadateľ nemá ku dňu podania žiadosti aktualizované údaje v registri právnických 

osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktorého správcom je Štatistický úrad 

Slovenskej republiky6; 

 žiadateľ v určenej lehote neposkytol ministerstvu požadované informácie alebo 

neodstránil zistené nedostatky v žiadosti. 

 

3. Oprávnený žiadateľ 

 

Oprávneným žiadateľom podľa tejto výzvy je právnická osoba – spoločnosť s ručením 

obmedzeným založená za účelom podnikania v zmysle § 105 – 153 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorá preukázateľne vykonáva 

podnikateľskú činnosť v odvetví KKP a spĺňa špecifické podmienky stanovené v tejto výzve. 

 

Oprávneným žiadateľom nie je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej bol 

poskytnutý finančný príspevok na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu 

v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 na základe výziev  Ministerstva dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky. 

 

Žiadateľ musí k dátumu podania žiadosti spĺňať tieto všetky špecifické podmienky: 

 

 žiadateľ má jediného spoločníka fyzickú osobu,  

 

                                                           
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) 
6
 Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 



 žiadateľ bol zapísaný do príslušného zákonného registra
7
 najneskôr 31.12.2019, 

 

 žiadateľ je v zmysle dotknutých právnych predpisov mikropodnikom
8
 (v roku 2020 

mal najviac 9 zamestnancov a jeho ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha 

nepresahuje 2 mil. eur) alebo malým podnikom (v roku 2020 mal najviac 49 

zamestnancov a jeho ročný obrat/a alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. 

eur),  

 

 žiadateľ k dátumu podania žiadosti o dotáciu podal daňové priznanie k dani z príjmu 

právnických osôb za rok 2019 a rok 2020 a príslušný orgán žiadateľa schválil riadnu 

účtovnú závierku za účtovné obdobie roka 2019 a za účtovné obdobie roka 2020 a obe 

účtovné závierky žiadateľ predložil správcovi dane podľa osobitných predpisov
9
, 

 

 žiadateľ vykonáva podnikateľskú činnosť v niektorej z  ekonomických činností 

v odvetví KKP, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy. 

 

Ak u žiadateľa prišlo k zníženiu počtu spoločníkov (prevode obchodného podielu) resp. 

k prevodu obchodného podielu z právnickej osoby na fyzickú osobu po 1.8.2021 a teda na 

základe tohto úkonu žiadateľ spĺňa podmienku jediného spoločníka (fyzická osoba), 

u žiadateľa nemôže prísť do 31.12.2022 k zvýšeniu počtu spoločníkov v dôsledku prevodu 

obchodného podielu resp. k prevodu obchodného podielu na právnickú osobu. 

 

Podmienky v bodoch 1 až 3 sú súčasťou čestného vyhlásenia o splnení podmienok na 

poskytnutie dotácie vo formulári žiadosti: 

 

1. v zmysle dotknutých právnych predpisov je mikropodnikom alebo malým podnikom; 

2. za kalendárny rok 2019 a kalendárny rok 2020 podal daňové priznanie k dani 

z príjmov právnickej osoby; 

3. dotáciu sa zaväzuje použiť na pokračovanie v ekonomickej činnosti v odvetví KKP 

a v prípade vykonávania aj iných ekonomických činností mimo odvetvia KKP má 

zabezpečené oddelené sledovanie výdavkov. 

 

Podmienky uvedené v bodoch 4 a 5 žiadateľ preukazuje vyplnením formuláru dotačnej 

kalkulačky a formuláru vykonanej podnikateľskej činnosti v odvetví KKP, ktoré sú 

súčasťou elektronickej registrácie žiadosti:  

 

4. v kalendárnom roku 2020 mal preukázateľný pokles tržieb z predaja tovaru a  

z predaja vlastných výrobkov a služieb najmenej o 30% oproti kalendárnemu roku 

2019 podľa údajov uvedených v účtovných závierkach; 

5. vykonávanie podnikateľskej činnosti v odvetví KKP za roky 2019, 2020 a 2021 (vo 

formulári žiadosti je potrebné vyplniť minimálne tri zrealizované plnenia). 

 

Podmienky uvedené v bodoch 6 až 12 žiadateľ nepreukazuje a považujú sa za splnené 

dňom predloženia žiadosti: 

 

                                                           
7
 Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov 

8
 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 
9
 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 



6. má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom; 

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

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

8. nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia; 

9. neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa 

osobitného predpisu; 

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

neeviduje voči nemu pohľadávky po lehote splatnosti podľa osobitných predpisov; 

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

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

z fondov Európskej únie. 

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá nespĺňa všetky podmienky uvedené vyššie, nie 

je oprávneným žiadateľom o poskytnutie dotácie podľa tejto výzvy. 

 

4. Výška dotácie 

 

Výška dotácie bude určená na základe údajov vyplnených žiadateľom do formuláru dotačnej 

kalkulačky podľa určených parametrov z údajov v účtovných závierkach za roky 2019 a 2020 

(výkaz ziskov a strát) na základe medziročného poklesu tržieb z predaja tovaru a z predaja 

vlastných výrobkov a služieb. 

 

Minimálna výška požadovanej dotácie je 2.000 eur. 

 

Žiadateľ bude podľa výšky tržieb z predaja tovaru a z predaja vlastných výrobkov a služieb za 

kalendárny rok 2019 zaradený do jednej z troch skupín:  

 

 pri tržbách do 200.000,00 eur bude žiadateľovi poskytnutá dotácia vo výške 90 % 

z medziročného (rok 2019 voči roku 2020) poklesu tržieb, avšak v maximálnej výške 

50.000,00 eur.  

 

 pri tržbách od 200.000,01 eur do 500.000,00 eur bude žiadateľovi poskytnutá dotácia 

vo výške 80 % z medziročného (rok 2019 voči roku 2020) poklesu tržieb, avšak 

v maximálnej výške 75.000,00 eur.  

 

 pri tržbách od 500.000,01 eur bude žiadateľovi poskytnutá dotácia vo výške 70 % z 

medziročného (rok 2019 voči roku 2020) poklesu tržieb, avšak v maximálnej výške 

125.000,00 eur.  

 

Ministerstvo si môže pri posudzovaní žiadosti vyžiadať od žiadateľa podrobnú dokumentáciu 

preukazujúcu dosiahnuté tržby. 

 

V prípade, ak výška žiadanej dotácie prevyšuje 100.000 eur, žiadateľ je povinný splniť si 

povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016   

Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov. Bez splnenia tejto 

zákonnej povinnosti nebude možné pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy so žiadateľom. 

 

5. Podmienky zúčtovania dotácie 

 

Zúčtovanie dotácie vykoná žiadateľ vyplnením príslušného formuláru v štruktúre určenej 



ministerstvom, ktorý následne po vyplnení údajov žiadateľ podpíše kvalifikovaným 

elektronickým podpisom (KEP) a  v určenej lehote podá do elektronickej schránky 

ministerstva cez www.slovensko.sk (podanie cez Všeobecná agenda Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=2140).  

Elektronická identita žiadateľa musí byť preukázaná osobitným spôsobom10. 

 

Oprávnené obdobie pre potreby zúčtovania dotácie poskytnutej podľa tejto výzvy je od 

1.1.2021 do 31.3.2022. Zúčtovanie dotácie sa predkladá v štruktúre určenej 

ministerstvom v lehote do 30.6.2022.  
 

Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle najneskôr do 28.2.2022 usmernenie, 

ktoré určí najmä obsahový formát zúčtovania. 
 

Pri poskytnutej dotácii neprevyšujúcej hodnotu 20.000 eur: 

 

 žiadateľ je povinný s formulárom zúčtovania predložiť ministerstvu kópiu účtovnej 

dokumentácie podľa osobitného predpisu11 preukazujúcu jednotlivé účtovné prípady a 

úhradu výdavkov z nich vyplývajúcich (napr. účtovné doklady, bankové výpisy);  

 žiadateľ môže predložiť správu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti 

podľa osobitného predpisu12, ktorá potvrdí správnosť predloženého zúčtovania dotácie; 

 v  prípade predloženia správy štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti 

žiadateľ nepredkladá doklady preukazujúce jednotlivé účtovné prípady a úhradu 

výdavkov z nich vyplývajúcich. 

 

Pri poskytnutej dotácii prevyšujúcej hodnotu 20.000 eur: 

 

 žiadateľ je povinný s formulárom zúčtovania predložiť ministerstvu správu 

štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa osobitného predpisu, ktorá 

potvrdí správnosť predloženého zúčtovania dotácie, 

 žiadateľ vzhľadom na predloženie správy nepredkladá účtovnú dokumentáciu 

preukazujúcu jednotlivé účtovné prípady a úhradu výdavkov z nich vyplývajúcich. 

 

Dotácia je príjem oslobodený od dane v zmysle § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 595/2003 Z. z. 

o dani z príjmov ako plnenie poskytované podľa osobitného predpisu13, preto všetky výdavky 

zúčtované z finančných prostriedkov dotácie neznižujú daňový základ žiadateľa za príslušné 

zdaňovacie obdobie (kalendárny rok). 

 

Za oprávnený výdavok pre potreby zúčtovania dotácie sa považuje: 

 

a) výdavok vynaložený na splátky pôžičiek a úverov (splatenie istiny krátkodobého alebo 

dlhodobého záväzku) vrátane úrokov z týchto pôžičiek a úverov, 

b) výdavok vyplatený ako odmena člena orgánu spoločnosti (ďalej ako „konateľský 

paušál“) vo výške 50% z poskytnutej dotácie, najviac 6.000 eur, 

c) bežný výdavok vynaložený počas oprávneného obdobia na úhradu nákladov 

vzniknutých podnikateľskou činnosťou v odvetví KKP iba počas oprávneného 

                                                           
10 § 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 
11 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
12 § 27 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite v znení neskorších predpisov 
13 § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

http://www.slovensko.sk/
https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=2140


obdobia okrem neoprávnených bežných výdavkov priamo určených v tejto výzve, 

d) bežný výdavok (zálohové a preddavkové platby) vynaložený do 31. 03. 2022 na  

úhradu nákladov preukázateľne vzniknutých podnikateľskou činnosťou v odvetví 

KKP do termínu zúčtovania (do 30.6.2022), okrem neoprávnených bežných výdavkov 

priamo určených v tejto výzve, 

e) výdavok vynaložený za služby štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti 

v súvislosti s vypracovaním správy podľa bodu č. 5 tejto výzvy potvrdzujúcej 

správnosť predloženého zúčtovania dotácie. 

 

Konateľský paušál je možné ako oprávnený výdavok uplatniť iba raz i v prípade, ak má 

prijímateľ dotácie dvoch a viacerých členov štatutárneho orgánu. 

 

Za neoprávnený bežný výdavok sa pre potreby zúčtovania dotácie považuje: 

 

 úhrada dane z pridanej hodnoty (ak prijímateľ dotácie je platca dane z pridanej 

hodnoty); 

 úhrada splatnej dane z príjmu právnických osôb; 

 bankové a colné poplatky; 

 pokuty a penále; 

 výdavky, na ktorých úhradu žiadateľ prijal finančné prostriedky z verejných zdrojov 

(napr. dotácie poskytnuté z verejnoprávnych fondov ako Fond na podporu umenia, 

Audiovizuálny fond alebo Fond na podporu kultúry národnostných menšín, dotácie 

poskytnuté z rozpočtov vyšších územných celkov, miest alebo obcí); 

 výdavky, na ktorých úhradu žiadateľ prijal finančné prostriedky z verejných zdrojov z 

iných existujúcich opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 (napr. dotácia na 

nájomné, príspevky Prvá pomoc/Prvá pomoc +/Prvá pomoc ++). 

 

6. Spôsob posúdenia žiadosti v podprograme 6.2 

 

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

dotácií. 

 

Ministerstvo komplexne posúdi žiadosť o dotáciu a činnosť žiadateľa v odvetví KKP a je 

oprávnené si vyžiadať od žiadateľa doplňujúce informácie alebo dokumenty potrebné pre 

posúdenie a vyhodnocovanie žiadosti prostredníctvom osobitnej žiadosti zaslanej na 

kontaktnú mailovú adresu žiadateľa uvedenú v žiadosti o dotáciu podľa tejto výzvy. Žiadateľ 

je povinný tieto doplňujúce informácie alebo dokumenty v určenej lehote poskytnúť. Lehota 

na doplnenie informácií alebo dokumentov nemôže byť kratšia ako 15 kalendárnych dní. 

V prípade, ak žiadateľ požadované informácie alebo dokumenty v určenej lehote neposkytne, 

žiadosť sa neposudzuje. 

 

Prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy (Akceptačný formulár) môže podpísať iba 

štatutárny orgán žiadateľa alebo osoba, ktorej bola udelená prokúra. 

 

7. 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. 

 

8. Obsah žiadosti: 

 

Žiadosť obsahuje: 

 

a) formulár žiadosti o poskytnutie dotácie s údajmi o žiadateľovi (vygeneruje informačný 

systém), 

b) popis projektu (vygeneruje informačný systém), 

c) dotačnú kalkulačku (vygeneruje informačný systém), 

d) celkový rozpočet projektu (vygeneruje informačný systém), 

e) formulár preukázania podnikateľskej činnosti v odvetví KKP za roky 2019, 2020 a 

2021 (vygeneruje informačný systém), 

f) čestné vyhlásenie (vygeneruje informačný systém), 

g) kópiu dokladu o zriadení alebo existencii bežného účtu žiadateľa v banke alebo v 

pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poukázať (prikladá žiadateľ), 

h) splnomocnenie osoby podávajúcej žiadosť (prikladá sa v prípade, ak žiadosť nepodáva 

štatutárny orgán žiadateľa, ale ním písomne poverená osoba). 

 

Splnomocnenie osoby podávajúcej žiadosť je potrebné zo strany splnomocnenej osoby 

podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). 

 

9. Komunikácia so žiadateľom 

 

Ministerstvo pre potreby všeobecnej komunikácie so žiadateľmi zriadilo samostatnú webovú 

stránku s komplexnými informáciami vo veci postupu podávania žiadosti o dotáciu 

a špeciálnu adresu elektronickej pošty jednoosobovky@culture.gov.sk, na ktorú sa môže 

žiadateľ obrátiť, pokiaľ má doplňujúce otázky. 

 

Pre potreby posúdenia a vyhodnocovania individuálnej žiadosti vyzve ministerstvo žiadateľa 

elektronickou formou zaslanej na mailovú adresu žiadateľa uvedenú v žiadosti o dotáciu, 

na poskytnutie doplňujúcich informácií alebo dokumentov prostredníctvom osobitnej žiadosti. 

O priebehu spracovania žiadostí ministerstvo informácie neposkytuje. 

 

10. Zmena výzvy 

 

Ministerstvo môže výzvu zmeniť alebo upraviť do momentu jej uzavretia, a to 

prostredníctvom oznamu zverejneného na svojom webovom sídle. 

 

 

Natália Milanová 

 ministerka kultúry 

Prílohy výzvy: 

 

1. Zoznam kódov ekonomickej činnosti podľa SK NACE zaradenej pod odvetvie KKP 

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

3. Vzor: Prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy (Akceptačný formulár)) 

 

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