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Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPKNM v roku 2021 

Tento dokument slúži iba ako VZOR ŽIADOSTI. Skutočnú žiadosť je potrebné 

vyplniť prostredníctvom Registračného systému Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín na adrese: http://podpora.kultminor.sk 

1. Základné údaje o projekte a žiadateľovi 

1.1 Žiadateľ 

Názov žiadateľa:  

Právna forma žiadateľa:  

Zriaďovateľ/zákon:  

Sídlo alebo miesto podnikania:  

Telefón:  

Korešpondenčná adresa:  

IČO:  

IBAN:  

1. Štatutárny orgán:  

Osoba zodpovedná za realizáciu:  

Kontaktná osoba:  + e-mailová adresa, + telefón 

1.2 Zhrnutie projektu 

Menšina:  

Program:  

Názov projektu:  

Začiatok realizácie  

Koniec realizácie  

Miesto realizácie/lokalita  

 

Účel 

výber jednej hodnoty z ponuky 

 

Zhrnutie projektu (zámery, ciele, hlavné projektové aktivity, cieľové skupiny ): (max. 1500 znakov) 
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Celkový rozpočet: € VA1  

Spolufinancovanie: € VA % VA 

Žiadaná podpora na rok 2021: € VA  

1.3 Administratívny poplatok: 

Výška administratívneho poplatku2: € VA 

Variabilný symbol: VA 

Číslo účtu FPKNM (IBAN): VA 

 

1.4 Klasifikácia žiadateľa: 

Počet zamestnancov:  

Ročný obrat alebo ročná súvaha v EUR:  

Kontrola verejnými orgánmi:  

 

2. Charakteristika žiadateľa 

Stručný opis doterajších zásadných umeleckých/vedeckovýskumných aktivít, skúseností a úspechov žiadateľa 

(zamerajte sa hlavne na aktivity za posledných päť rokov; uveďte kľúčové diela, predstavenia, výstavy, publikácie, 

ocenenia, atď.. Ak ste organizácia, popíšte umeleckú/vedeckovýskumnú oblasť, v ktorej pôsobíte, typ činností, na aké 

sa špecializujete; predstavte dosiahnuté úspechy a ocenenia, atď.): (max. 1500 znakov) 

 

 

 

3. Popis projektu 

Výstupy projektu (jasne a konkrétne uveďte, aké budú plánované výstupy projektu, špecifikujte ich rozsah a ďalšie 

špecifiká): (max. 1000 znakov) 

 

 

Charakteristika projektu (popíšte zámer a ciele projektu a jeho ideové východiská; uveďte prípadných 

spoluorganizátorov, účinkujúcich, a/alebo garantov projektu; popíšte celkový prínos projektu pre 

umeleckú/vedeckovýskumnú oblasť ): (max. 3000 znakov) 

 

 
1 VA – tu a ďalej v texte znamená Vypočíta aplikácia 
2 Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov administratívny poplatok je 0,1 % z požadovaných finančných prostriedkov, 
najmenej však 20 eur a najviac 1 000 eur. 
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Časový harmonogram projektu a projektových aktivít (prípravná fáza, realizácia, zhodnotenie, propagácia, atď.): (max. 

1000 znakov) 

 

 

Cieľové skupiny (popíšte cieľové skupiny projektu a predpokladaný počet jednotlivcov, na ktorých bude mať projekt 

dopad): (max. 1000 znakov) 

 

 

Propagácia projektu (popíšte spôsoby propagácie a ako bude propagácia projektu prebiehať: (max. 1000 znakov) 

 

 

Dramaturgia, redakčná rada, garant, zoznam účinkujúcich, vedúcich, realizačného tímu, vedecko-výskumného 

realizačného tímu (podľa povahy projektu opíšte dramaturgickú a/alebo umeleckú koncepciu a uveďte dramaturga, 

odbornú porotu, dramaturgickú radu, redakčnú radu podujatia (ak je súčasťou projektu), garanta projektu a zoznam 

všetkých dohodnutých a/alebo oslovených umeleckých účinkujúcich, ktorí sa na projekte zúčastňujú. V prípade výskumu 

opíšte metódy a postupy, ktoré budú pri výskume použité.): (max: 3000 znakov) 

 

V prípade podprogramu 2.4.3, 2.4.4 a 2.4.5 uveďte názov média, jazyk zverejnených textov/vysielania, šéfredaktora 

(uveďte meno a priezvisko, telefón, email), autora/ov textov a reportáží, spravodajcov, tímy na tvorbu, grafikov a pod.), 

periodicitu zverejňovania vysielania, predpokladaný počet návštevníkov/poslucháčov/divákov za 1 mesiac a spôsob 

zabezpečenia merania návštevnosti/ sledovanosti. 

3.1 Charakteristiky výstupov3 

 

4. Prehľad o poskytnutej minimálnej pomoci (de minimis) z verejných zdrojov 

SR za posledné tri roky 

Rok Poskytnutá podpora z FPKNM 
Organizácia (poskytovateľ podpory verejných 

zdrojov) 
Suma celkom Spolu 

2019 € VA  € € VA 

2020 € VA  € € VA 

2021 € VA  € € VA 

Spolu: € VA Spolu: € VA € VA 

 

5. Rozpočet projektu 

 
3 V prípade, že súčasťou projektu je aj vydanie zvukového nosiča, vydanie neperiodickej alebo prekladovej 
publikácie, periodickej tlače, vyplňte tabuľky v časti „Charakteristiky výstupov“ podľa pokynov spresnených na 
webovom sídle FPKNM. 
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5.1 Kalkulácia nákladov 

Rozpočtová položka Špecifikácia Rozpočet Žiadané Žiadané v % 

  € € % VA 

  € € % VA 

  € € % VA 

  € € % VA 

Spolu € VA € VA % VA 

 

5.2 Predpokladané výnosy 

Predpokladané výnosy Výnosy 

 € 

Spolu: € VA 

 

Vyhlásenie o výnosoch 

 

 

 

5.3 Spolufinancovanie 

Spolufinancovanie Zdroje 
Zdroje 

v % 

Verejné zdroje SR € % VA 

Vlastné zdroje € % VA 

Iné zdroje € % VA 

Spolu: € VA % VA 

5.4 Žiadaná podpora celkom 

Žiadaná podpora celkom: € VA 

 

Komentár k rozpočtu, rozpočtovým položkám a výnosom (vrátane popisu spolufinancovania): (max 2000 znakov) 

 

 

6. Čestné vyhlásenie žiadateľa 

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že: 

• žiadateľ poskytuje/poskytne súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného zákona1; 

• nie je voči žiadateľovi vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii alebo nebol proti nemu 
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku2; 

• žiadateľ nie je v likvidácii3; 

• nie je proti žiadateľovi vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia4; 
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• žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, rozpočtami obcí, rozpočtami vyšších územných 
celkov, rozpočtom Fondu na podporu umenia alebo rozpočtom Audiovizuálneho fondu; 

• žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu5, ak 
je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ; 

• žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na 
sociálne poistenie alebo na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie; 

• žiadateľ predložil vyúčtovanie finančných prostriedkov z predchádzajúcich období; 

• žiadateľ vrátil fondu finančné prostriedky podľa § 19 ods. 10 zákona o fonde6; 

• žiadateľ nemá nedoplatky na príslušnom daňovom úrade; 

• žiadateľ uviedol v žiadosti o poskytnutie dotácie a v prílohách pravdivé, presné a úplné údaje; 

• žiadateľ má na financovanie projektu, na ktorý dotáciu požaduje, zabezpečené spolufinancovanie, 

• že žiadateľ sa neuchádza/l o podporu na obsahovo identický projekt v iných výzvach Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín na príslušné obdobie/za daný rok. 

Spracovanie osobných údajov 

Beriem na vedomie, že: 

• fond je oprávnený na základe § 23 zákona6 získavať a spracúvať osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom 
alebo prijímateľom, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a číslo platobného účtu a 
ostatné údaje potrebné na plnenie úloh a cieľov podľa § 17 a 19 zákona6 a osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko 
a adresa trvalého pobytu zverejňovať; 

• fond spracúva osobné údaje za účelom evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov za účelom poskytovania finančných 
príspevkov podľa zákona, vrátane vyúčtovania poskytnutých finančných príspevkov, a to v súlade s podmienkami 
GDPR7; 

• právnym základom pre spracovanie osobných údajov je: (i) čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - spracúvanie osobných údajov 
je nevyhnutné na plnenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, ktorej zmluvnou stranou je žiadateľ (prijímateľ), 
resp., aby sa vykonali opatrenia pred jej uzatvorením; (ii) čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na 
splnenie zákonnej povinnosti fondu podľa § 23 Zákona; a (iii) čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné 
na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme; 

• fond neprenáša osobné údaje mimo EÚ; 

• fond nevykonáva automatické individualizované rozhodovanie, ani profilovanie; 

• spracúvanie osobných údajov je zákonnou a zmluvnou požiadavkou a je potrebné na splnenie zákonných povinností 
fondu, ako aj na plnenie zmluvných povinností fondu voči žiadateľovi / prijímateľovi; 

• s poukazom na zákon sa osobné údaje žiadateľov/prijímateľov poskytnú osobám povereným fondom (riaditeľ, 
hodnotitelia, zamestnanci fondu), prípadne na kontrolu členom Dozornej komisie fondu; 

• osobné údaje sa v prípade, ak je to nevyhnutné a v súlade s osobitným zákonom, poskytnú orgánom verejnej moci pri 
kontrole (napr. NKÚ); 

• v súlade so zákonom č. 211/ 2000 Z. z. sa zverejňuje zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov; 

• okrem poverených osôb uvedených vyššie môžu v rámci vyúčtovania mať prístup k osobným údajom v rámci 
informačného systému fondu aj poskytovatelia, a to účtovná spoločnosť, spoločnosť zabezpečujúca mzdy a 
personalistiku, spoločnosť poskytujúca IT služby, advokát, a to vždy v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie služieb a 
podľa osobitnej zmluvy; 

• osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú príslušnými osobitnými predpismi, teda aj ako účtovné záznamy, a to 
na 10 rokov od ich poskytnutia, nepodporené žiadosti po 2 roky; 

• fond sa na základe osobitne uzatvorenej zmluvy dohodol s JUDr. Petrom Kotvanom, t. č.: 0905 948 192, email: 
peter@kotvan.sk, aby poskytoval fondu služby týkajúce sa výkonu povinností zodpovednej osoby; 

• práva dotknutej osoby požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, 
obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať proti spracúvaniu osobných údajov sú upravené v čl. 15 až 21 
GDPR; 

• dotknutá osoba má právo začať konanie na ochranu osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov SR podľa 
ustanovení § 99 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

 

 

----------------------------------                 -------------------------------------                                                 
 

Miesto a dátum podpisu Titul, meno a priezvisko 
žiadateľa, resp. štatutárneho 

orgánu 

Podpis Pečiatka 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. § 18 ods. 3 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. 
2. Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
3. § 70 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
4. Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 

(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

5. Zákon č. 82 /2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

6. Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
7. GDPR - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov). 

 

 

 

 

Prílohy priložené k žiadosti v elektronickom formáte 

 


