
 
 
 



 

 
Verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu 
umeleckých aktivít, kultúry  
a kreatívneho priemyslu 
 
Vznikol na základe zákona č. 284/2014 Z. z. 

 
Nahrádza podstatnú časť dotačného systému 
ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných 
orgánov štátnej správy  



Fond poskytuje finančné prostriedky: 

 

Na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel 

Podporu medzinárodnej spolupráce  

Na vzdelávacie a výskumné projekty  

Na štipendiá pre fyzické osoby 

 



 

 

Štruktúra podporenej činnosti 



Programy a podprogramy podpornej činnosti 
 
Zloženie a počet odborných komisií 
 
Výšku povinného spolufinancovania projektu 
žiadateľom na jednotlivé programy/podprogramy 
 
Predbežný harmonogram jednotlivých výziev 
 
Percentuálny pomer prerozdelenia očakávaných 
finančných prostriedkov fondu 
 

 



Programy na rok 2016 

Program 1: Umenie 
Program 2: Kultúrne podujatia, aktivity 
  a časopisy 
Program 3: Výskum a vzdelávacie aktivity 
Program 4: Ľudová kultúra  
  a kultúrno-osvetová činnosť 
Program 5: Medzinárodné aktivity a mobility 
Program 6: Pamäťové a fondové inštitúcie 
 



Odborné komisie 

Program 1 - každý podprogram: 1 komisia / 5 členov  

Program 2 - 1 komisia / 7 členov  

Program 3 - 1 komisia / 7 členov  

Program 4 - podprogramy 4.1, 4.2, 4.3: 1 komisiu/5 
členov; podprogramy 4.4 a 4.5: 1 komisiu/5 členov; 

Program 5 – 1 komisia / 5 členov 

Program 6 podprogramy 6.1: 1 komisia/5 členov; 
podprogramy 6.2 a 6.3: 1 komisia/5 členov; 

 



Formy podpory: 

 
ŠTIPENDIUM = priemerná mzda v hospodárstve na tri, 
šesť, deväť a dvanásť mesiacov. 

 

DOTÁCIA = rôzne 

 

PÔŽIČKA = budúcnosť 



Program 1 - Umenie  
 

1.1 Divadlo  
1.1.1 Tvorba, uvádzanie, šírenie javiskového diela 
1.1.2 Prehliadky, festivaly, súťaže 

1.2 Tanec  
1.2.1 Tvorba, uvádzanie, šírenie javiskového diela 
1.2.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty 

1.3 Hudba  
1.3.1 Tvorba, uvádzanie a šírenie hudobného diela,  
1.3.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty 

 



Program 1 - Umenie 

1.4 Vizuálne umenie  
1.4.1 Tvorba a realizácia diel 

1.4.2 Prezentačné aktivity, výstavy, festivaly, prehliadky 

1.5 Literatúra 
1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež 

1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry 

1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry 

1.5.4 Prehliadky, festivaly, súťaže 

1.6 Medziodborové umelecké aktivity 
1.6.1 Tvorba, realizácia a šírenie diel 

1.6.2 Festivaly a prehliadky 

1.6.3 Regionálne a lokálne umelecké aktivity  

 



Program 2 – Kultúrne podujatia, 
aktivity a časopisy 
  

2.1  Prehliadky, festivaly, súťaže 

 

2.2  Aktivity kultúrnych a umeleckých  centier 

 

2.3  Vydávanie časopisov 

 



Program 2 – Kultúrne podujatia, 
aktivity a časopisy 

 
2.1 – Prehliadky, festivaly, súťaže 
 
Formy podpory: dotácia: 30 000 EUR – 250 000 EUR 
Oprávnení žiadatelia: fyzické osoby – živnostníci a právnické osoby, 
profesionálne pôsobiace v oblasti umenia a preukázateľne realizujúce 
projekt, na ktorý žiadajú podporu bez prerušenia minimálne 5 rokov. 

 
2.2 – Aktivity kultúrnych a umeleckých centier 
 
Formy podpory: dotácia: 30 000 EUR – 150 000 EUR 
Oprávnení žiadatelia: fyzické osoby – živnostníci a právnické osoby, ktoré 
profesionálne pôsobia v oblasti umenia a kultúry, pričom projekt, na 
ktorý žiadajú podporu, preukázateľne realizujú bez prerušenia minimálne 
5 rokov  



Program 2 – Kultúrne podujatia, 
aktivity a časopisy 

 

2.3 – Vydávanie časopisov 

 

Formy podpory: dotácia: 5 000 EUR – 65 000 EUR 

Oprávnení žiadatelia: fyzické osoby – živnostníci a právnické 

osoby, ktoré profesionálne pôsobia v oblasti umenia a 

ľudovej kultúry.  



Program 3 – Výskum  
   a vzdelávacie aktivity 

3.5 Literatúra: výskum a vzdelávanie  
3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť 
3.5.2 Vzdelávacie aktivity 

3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity 
3.6.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť 
3.6.2 Vzdelávacie aktivity 

3.7 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť: výskum 
 a vzdelávanie 
3.7.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť 
3.7.2 Vzdelávacie aktivity 



Program 4 – Ľudová kultúra a 
kultúrno-osvetová činnosť 
  
 

4.1  Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii 
 o ľudovej kultúre 
 
4.2  Vznik, prezentácia a šírenie tvorby 
  
4.3  Prehliadky, festivaly, súťaže 
 
4.4  Postupové súťaže a prehliadky záujmovej 
 umeleckej činnosti 
  
4.5  Kultúrno-osvetové aktivity 

 



Program 5 - Medzinárodné aktivity 
a mobility 

 
  

 

 5.1 Medzinárodná spolupráca a prezentácia 
  umenia a kultúry v zahraničí 

  

 5.2 Medzinárodné mobility 

 



Program 6 - Pamäťové a fondové inštitúcie 

 

6.1 Knižnice 
 6.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná 
infraštruktúra  
 6.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity 
 6.1.3 Akvizícia knižníc  
6.2 Múzeá a galérie 
 6.2.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov  
 6.2.2 Vedeckovýskumná a prezentačná činnosť  
 6.2.3 Akvizícia múzeí a galérií 
6.3 Ochrana zbierkových fondov 

 



Program 5 - Medzinárodné aktivity 
a mobility 

 
  

 

 Fond v rámci Programu 5: Medzinárodné aktivity 
a mobility podporuje medzinárodnú prezentáciu, 
spoluprácu a mobility v oblasti umenia, kultúry a 
kreatívneho priemyslu realizovaného na Slovensku.  



Program 5 - Medzinárodné aktivity 
a mobility 

 
  

 

 5.1 Medzinárodná spolupráca a prezentácia 
  umenia a kultúry v zahraničí 

  

 5.2 Medzinárodné mobility 

 



Program 5 - Medzinárodné aktivity 
a mobility 

Fond podporuje medzinárodnú prezentáciu, spoluprácu a 

mobility v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu 

realizovaného na Slovensku. 
 

Priority programu: 

1. Projekty zamerané na systematickú a viacročnú prezentáciu 

slovenského umenia a kultúry v zahraničí. 

2. Podpora rezidenčných pobytov v zahraničí. 

3. Podpora projektov, ktoré získali podporu z programu EÚ 

Kreatívna Európa 2014-2020. 
 

Povinné spolufinancovanie:  najmenej 5% 



Podprogram 5.1 – Medzinárodná 
spolupráca a prezentácia umenia a 
kultúry v zahraničí 

 

 

- podpora medzinárodnej prezentácie  

- rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej 

medzinárodnej spolupráce v oblasti hudobného, 

divadelného, tanečného a vizuálneho umenia, 

literatúry, medziodborových aktivít, ľudovej 

kultúry a kreatívneho priemyslu.  



Podprogram 5.1 – Medzinárodná 
spolupráca a prezentácia umenia a 
kultúry v zahraničí 

 

 

- vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi 

inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte.   

- spolufinancovanie je určená aj  na projekty z programu EÚ 

Kreatívna Európa 2014 – 2020 a na projekty, ktoré získali 

minimálne tretinovú podporu z medzinárodných zdrojov 

- na úhradu členských príspevkov v medzinárodných 

organizáciách pre tie subjekty, ktoré preukázateľne 

spolupracujú s takýmito organizáciami.  

 
 

 



Podprogram 5.1 – Medzinárodná 
spolupráca a prezentácia umenia a 
kultúry v zahraničí 

 

 

 

Formy podpory: dotácia: 1 500 EUR – 30 000 EUR 

Oprávnení žiadatelia: fyzické osoby – živnostníci a 

právnické osoby, ktoré pôsobia v oblasti umenia a 

ľudovej kultúry 



Podprogram 5.2  
  – Medzinárodné mobility 

 

- podpora mobility umelcov, výskumných a 

kultúrnych pracovníkov.  

- rezidenčné pobyty, účasť na tvorivých dielňach, 

sympóziách, seminároch, konferenciách, 

workshopoch, výstavách, súťažiach a letných 

školách. 



Podprogram 5.2  
  – Medzinárodné mobility 

 

 

Formy podpory: dotácia: 1 500 EUR – 30 000 EUR 

Oprávnení žiadatelia: fyzické osoby – jednotlivci, 

fyzické osoby – živnostníci a právnické osoby, ktoré 

pôsobia v oblasti umenia a ľudovej kultúry 



Prerozdelenie prostriedkov medzi 
programami 
predbežne bola pre Fond na rok 2016 zo štátneho rozpočtu 
vyčlenená suma vo výške 15 000 000,00 EUR 
 

podľa § 23 ods. 4 zákona č. 284/2014 Z. z. má Fond povinnosť 
vyčleniť minimálne 97% z tejto sumy na podpornú činnosť 
 
Program 1:  36% 
Program 2:  20% 
Program 3:  7% 
Program 4:  14% 
Program 5:  9% 
Program 6:  14% 



Predbežný harmonogram výziev 
na rok 2016 

Číslo výzvy Začiatok 
predkladania 
žiadostí 

Termín 
predkladania 
žiadostí 

Program/ 
Podprogram 

Forma podpory 

1. 30.11.2015 08.01.2016 Program 2 Dotácia 

2. 15.12.2016 15.01.2016 Program 5  Dotácia 

3. 04.01.2016 04.02.2016 Podprogram 4.3; 4.4 Dotácia 

4. 27.01.2016 25.02.2016 Podprogram 1.1.2; 1.2.2; 1.3.2; 
1.4.2; 1.5.1; 1.5.2; 1.6.2; 1.6.3 

Dotácia 
 

5. 15.02.2016 12.03.2016 Podprogram 4.1; 4.2; 4.5 Dotácia/ 
Štipendium 

6. 12.03.2016 11.04.2016 Program 3 Dotácia/ 
Štipendium 

7. 12.03.2016 11.04.2016 Podprogram 6.1 Dotácia 

8. 14.04.2016 12.05.2016 Podprogram 1.1.1; 1.2.1; 1.3.1; 
1.4.1; 1.5.3; 1.5.4; 1.6.1 

Dotácia/ 
Štipendium 

9. 01.04.2016 29.04.2016 Program 5 Dotácia 

10. 14.04.2016 12.05.2016 Program 6.2; 6.3 Dotácia 



Žiadosť o dotáciu 
 

FORMULÁRE vygenerované elektronickým systémom registrácie, 
vytlačené a podpísané žiadateľom, ktoré obsahujú:  

a) základné údaje o žiadosti (formulár elektronickej 
registrácie), 

b) popis projektu (formulár elektronickej registrácie), 

c) celkový rozpočet vrátane kalkulácie nákladov 
(formulár elektronickej registrácie), 

d) čestné vyhlásenie žiadateľa, predložené na 
vygenerovanom tlačive elektronického systému fondu 

 



Potvrdenia 
 

a) doklad o právnej subjektivite žiadateľa, 
 

b) potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako 
štatutárny orgán, je oprávnená konať za žiadateľa, 
 

c) doklad preukazujúci oprávnenie prevádzkovať živnosť 
alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie podnikať,  
 

d) výpis z registra trestov,  
 

e) doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa v banke 
alebo pobočke zahraničnej banky. 



Kedy bude žiadosť vyhodnotená? 
 

FPU má podľa zákona 60 dní od ukončenia výzvy na spracovanie, vyhodnotenie 
a rozhodnutie pridelení alebo nepridelení podpory pre projekt. 
 

Projekty posudzuje odborná komisia určená pre danú výzvu, o pridelení 
prostriedkov rozhoduje na odporúčanie komisie riaditeľ fondu.  
 

Ak bude projekt podporený, kancelária zašle žiadateľovi návrh zmluvy a vyzve ho 
na predloženie potvrdení nevyhnutných na pridelenie dotácie (Sociálna 
poisťovňa, zdravotná poisťovňa, Daňový úrad, atď.).  
 

Doklady musí predložiť do 40 dní od odoslania výzvy na predloženie potvrdení. 
 

Následne bude uzatvorená zmluva so žiadateľom a poskytnuté prostriedky na 
účet žiadateľa.   

 



Ukončenie projektu 

Po skočení realizačného obdobia žiadateľ v termíne 
určenom v zmluve predloží kancelárii fondu: 

 

 

štruktúrované vecné vyhodnotenie projektu, 

 

vyúčtovanie prostriedkov, ktoré mu boli na projekt 
poskytnuté, pričom musí vyúčtovať  
aj svoju finančnú spoluúčasť. 

 




