
Rozhodnutie riaditeľky 

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín zo dňa 5. januára 2023  
(ev. č. 26/2023) 

 
Riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „Fond“) ako 

príslušný orgán podľa ust. § 4 ods. 2 písm. p) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu 
kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
právnych predpisov  

 
zrušuje 

 
Rozhodnutie riaditeľky zo dňa 21. novembra 2022, čím 

 
vracia právne účinky  

 
• rozhodnutiu riaditeľa č. 23 o podporení žiadosti zo dňa 19.05.2022 (rómska 

národnostná menšina) k číslu žiadosti o poskytnutie dotácie 22-245-01514 vo 
výške 10 000 eur a 

• rozhodnutiu riaditeľa č. 29 o podporení žiadosti zo dňa 29.07.2022 (česká, 
maďarská, rómska, rusínska národnostná menšina) k číslu žiadosti 22-450-02150 
vo výške 10 000 eur. 

 
 

Odôvodnenie: 
 

I. 
 

Riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín dňa 21. novembra 2022 
rozhodla o zrušení rozhodnutia riaditeľa č. 23 o podporení žiadosti zo dňa 19.05.2022 (rómska 
národnostná menšina) k číslu žiadosti o poskytnutie dotácie 22-245-01514 vo výške 10 000 eur 
a o zrušení rozhodnutia riaditeľa č. 29 o podporení žiadosti zo dňa 29.07.2022 (česká, 
maďarská, rómska, rusínska národnostná menšina) k číslu žiadosti 22-450-02150 vo výške 
10 000 eur na základe Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013  z 18. decembra 2013 
o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní EÚ na pomoc de minimis (ÚV EÚ L 352, 
24.12.2013, s. 1), v zmysle ktorého minimálna pomoc (pomoc de minimis) predstavuje pomoc, 
ktorá v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov neprekročí v prepočte súhrnne 
200 000 EUR pre jedného podnikateľa.   

 
                                                                           II.  

 
Dňa 21.12.2022 bolo Fondu doručené stanovisko Protimonopolného úradu SR, podľa 

konštatovania ktorého došlo v prípade žiadateľa Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a 
komunikáciu (ACEC), IČO: 31797580, Sídlo:  Hurbanovo nám. 5, 81103 Bratislava (ďalej len 
„žiadateľ“) k osobitnej situácii, kedy žiadateľovi bola poskytnutá nielen minimálna pomoc 
v rámci nariadenia č. 1407/2013, ale aj podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 360/2012 z  25. apríla 
2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis 
v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu.  

 
Protimonopolný úrad SR v predmetnom stanovisku ďalej konštatuje, že:  
 

http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1407&DTA=2013&qid=1462951301385&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL


a) celková výška minimálnej pomoci podľa nariadenia č. 1407/2013 a nariadenia č. 
360/2012 nesmie presiahnuť strop v nariadení č. 360/2012, t. j. 500 000 eur, a zároveň 

b) celková výška minimálnej pomoci podľa nariadenia č. 1407/2013 nesmie presiahnuť 
200 000 eur. 
 
Z uvedeného vyplýva, že sú v prípade žiadateľa obidve podmienky splnené 

a poskytnutím novej minimálnej pomoci vo výške 20 000 eur by nebol strop podľa nariadenia č. 
1407/2013 prekročený. 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že za posledné 3 fiškálne roky bola žiadateľovi 

poskytnutá minimálna pomoc podľa nariadenia 360/2012 vo výške 195 320,05 eur a podľa 
nariadenia 1407/2013 vo výške 53 000 eur, je možné poskytnúť novú minimálnu pomoc podľa 
nariadenia 1407/2013 ešte do výšky 147 000 € (v kontexte už poskytnutej minimálnej pomoci 
vo výške 53 000 € za aktuálny fiškálny rok a dva predchádzajúce fiškálne roky), pretože 
minimálna pomoc, ktorá bola poskytnutá v súlade s nariadením 360/2012, sa pri žiadosti o novú 
minimálnu pomoc podľa nariadenia 1407/2013 nezapočítava do stropu minimálnej pomoci 
podľa nariadenia 1407/2013.   

 
                                                                          III.  
 
S poukazom na skutočnosti uvedené v bode I. a II. tohto odôvodnenia riaditeľka Fondu 

rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  

 

 

 

 V Bratislave dňa 5. januára 2023  

 

 

        
                       ____   ________ 

                                    PhDr. Alena Kotvanová 
    riaditeľka 

   Fond na podporu 
        kultúry národnostných menšín 

 

 
 


