
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 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 ministerstvo vyhlasuje výzvu na: 

- 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. 

 

2. Formulár žiadosti a predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie: 

 

Formulár žiadosti je súčasťou elektronickej registrácie. Elektronická registrácia je zverejnená 

na https://ds.culture.gov.sk.  

 

2.1 Žiadateľ pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) vykoná jej 

elektronickú registráciu. Registrácia je ukončená korektným podaním žiadosti 

v elektronickom informačnom systéme (stlačením tlačidla „Zaregistrovať žiadosť“)                          

a 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 predpisu
1
. 

 

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

pri predkladaní žiadosti je 20 % z celkového rozpočtu projektu. V zmluve o poskytnutí 

dotácie sa výška spolufinancovania upraví na 20 % z oprávnených nákladov. Dotácia                  
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sa poskytuje len v rámci schválenej schémy štátnej 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). 

Pred poskytnutím dotácie podľa schémy štátnej pomoci, ministerstvo požiada žiadateľa                

o vyplnenie Vyhlásenia žiadateľa k  štátnej pomoci/ na základe Schémy štátnej pomoci                  

na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených 

skupín obyvateľstva. 

 

2.4 Dotáciu je možné poskytnúť len na projekt alebo jeho časť, ktorá sa realizuje na území 

Slovenskej republiky. Dotácia bude poskytnutá vo forme kapitálového výdavku. 

 

2.5 Žiadosť predkladá žiadateľ v rámci podporogramu 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 ......“. 

 

2.6 V podprograme 2.5 – Fyzická debarierizácia môže žiadateľ podať maximálne dve 

žiadosti, pričom výška požadovanej dotácie na jeden projekt môže byť                                

maximálne 30 000,- eur.   

 

2.7 Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 

 

2.8 Termín uzávierky predkladania žiadostí: 15. október 2021 

                                             

2.9 Adresa na predkladanie žiadostí: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  

                                     odbor projektového riadenia a dotácií  

                                     Námestie SNP č. 33 

                                     813 31 Bratislava 

 

(obálku výrazne označte číslom a názvom programu a podprogramu) 

 

Žiadosť musí byť k dátumu podania úplná.  
 

Ministerstvo neposúdi žiadosť, ktorá: 

 

 nebola podaná oprávneným žiadateľom, 

 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 „Zaregistrovať žiadosť“), 

 bola podaná po termíne na predloženie žiadosti určenom vo výzve, 

 žiadateľ v určenej lehote neodstránil zistené nedostatky, 

 žiadateľ, ktorý má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie                      

a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti; porušil                  

v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania; je voči nemu 

vedené konkurzné konanie, je v konkurze, v reštrukturalizácii a bol proti nemu 

zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,  

 nebola podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom v prípade doručenia 

žiadosti do elektronickej schránky ministerstva, 

 žiadateľ nemá ku dňu podania žiadosti uvedené v registri mimovládnych neziskových 

organizácií
2
 údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c), a f) zákona č. 346/2018 

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

https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/dotacie-mk-sr/dotacie-2021/.   

 

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/. 

 

4. Oprávnené subjekty: 

 

Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť podľa § 3 ods. 2 zákona 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: 202 000,- 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. 

 

 

https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/dotacie-mk-sr/dotacie-2021/
https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_zarucena-konverzia/
https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733


 

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. 

 

Ak žiadateľ má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie                      

a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti; porušil                  

v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania; je voči nemu vedené 

konkurzné konanie, je v konkurze, v reštrukturalizácii a bol proti nemu zamietnutý návrh              

na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, výzva na odstránenie nedostatkov                    

sa nezasiela. Takáto žiadosť sa neposudzuje. 

 

9. Predpokladané termíny postupu vyhodnocovania žiadostí: 

 

Rozhodnutie o poskytnutí resp. neposkytnutí dotácie – 15. november 2021, termín                      

je orientačný, môže sa líšiť vzhľadom na počet podaných žiadostí.  

 

10. Zloženie komisie: menný zoznam členov komisie je zverejnený na webovom sídle 

ministerstva. 

 

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 SR 
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