Informácia
pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky v programe Kultúrne poukazy
Čl. 1
Zameranie programu
1. Program Kultúrne poukazy je určený pre žiakov základných škôl a stredných škôl
(ďalej len „žiak“) a pre pedagogických zamestnancov týchto škôl s plným alebo
skráteným pracovným úväzkom (ďalej len „pedagóg“), ktorým sa umožní vstup
do divadiel, múzeí, galérií, knižníc a niektorých ďalších kultúrnych inštitúcií (ďalej len
„kultúrne inštitúcie“) realizujúcich kultúrne podujatia a aktivity pre deti a mládež
aj prostredníctvom štátom dotovaných kultúrnych poukazov.
2. Účastníkmi programu sú:
a) zriaďovatelia základných a stredných škôl,
b) kultúrne inštitúcie:
 právnické a fyzické osoby (v súlade s § 3 ods. 1 zákona), ktoré sú oprávnené
poskytovať kultúrne aktivity a služby,
c) ministerstvo.
3. Účastníci programu spoločne vytvárajú podmienky na:
a) podporu vzťahu detí, mládeže a ich učiteľov ku kultúrnym hodnotám,
b) aktívnu účasť kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní školskej mládeže,
c) podporu konkurencie medzi kultúrnymi inštitúciami s cieľom zvýšiť kvalitu ich
činnosti,
d) podporu adresnosti a prehľadnosti štátnej dotácie kultúrnym inštitúciám na základe
reálneho záujmu občanov o ich služby,
e) prehľad záujmu detí a mládeže o kultúru a na monitorovanie návštevnosti kultúrnych
inštitúcií touto vekovou kategóriou.
4. Dotáciu je možné poskytnúť len na tie projekty, kultúrne aktivity a služby, ktoré
sú vhodné pre deti a mládež a majú kultúrny alebo kultúrno-edukačný charakter.
Vhodnosť a prínos podujatia bude ministerstvo vyhodnocovať v súlade s popisom
podujatia uvádzaného v žiadosti. Ak ministerstvo pri kontrole predloženej žiadosti
vyhodnotí podujatie ako nevhodné pre zaradenie do programu Kultúrnych poukazov,
oznámi žiadateľovi túto skutočnosť ešte pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí dotácie.
Na takéto podujatie nebude môcť žiadateľ kultúrne poukazy vyberať.
5. Realizáciou projektu sa rozumie sprístupnenie kultúrnych hodnôt a poskytnutie kultúrnych
aktivít a služieb žiakom a pedagógom prostredníctvom kultúrnych inštitúcií, ktoré
sa do programu prihlásili a predpísaným spôsobom sa do programu zaregistrovali.
Kultúrna inštitúcia umožní žiakom a ich pedagógom použiť blok zložený zo šiestich
kultúrnych poukazov v celkovej hodnote 6 eur alebo ľubovoľný počet samostatných
kultúrnych poukazov každý v hodnote 1 euro na zaplatenie vstupného príp. iného
účastníckeho poplatku. Kultúrna inštitúcia prevezme kultúrny poukaz ako platidlo
v príslušnej hodnote.

Čl. 2
Registrácia žiadateľov
1. Nevyhnutnou súčasťou žiadosti o dotáciu je elektronická registrácia žiadosti
pred jej podaním. Elektronická registrácia môže byť vykonaná na ľubovoľnom počítači
pripojenom na internet prihlásením sa na webovom sídle www.kulturnepoukazy.sk v časti
„Uskutočnenie registrácie“ a zadaním potrebných údajov.
2. Kultúrne inštitúcie s právnou subjektivitou bez zriaďovateľa sa elektronicky
zaregistrujú a následne predkladajú žiadosť na adresu ministerstva.
V prípade kultúrnych inštitúcií so zriaďovateľom sa elektronická registrácia
a predloženie žiadosti realizuje nasledovne:
- ak kultúrna inštitúcia má právnu subjektivitu, registruje sa a žiadosť predkladá iba táto
kultúrna inštitúcia, nie zriaďovateľ (príspevková organizácia a rozpočtová organizácia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku),
- ak kultúrna inštitúcia nemá právnu subjektivitu, registruje sa a žiadosť predkladá
zriaďovateľ (sú to väčšinou kultúrne domy, knižnice, kiná a pod. patriace pod obec).
3. Kultúrne inštitúcie s právnou subjektivitou a zriaďovateľ kultúrnej inštitúcie bez právnej
subjektivity vykonajú elektronickú registráciu prihlásením sa na webovom sídle
www.kulturnepoukazy.sk a vyplnením registračnej stránky. Kultúrna inštitúcia resp.
zriaďovateľ kultúrnej inštitúcie po kontrole registráciu v systéme potvrdí a formou
vytlačených dokumentov získa:
a)
b)
c)
d)
e)

protokol P6,
formulár „Žiadosť o poskytnutie dotácie“,
formulár „Popis projektu“,
formulár „Celkový rozpočet projektu“,
formulár „Čestné vyhlásenie“.
Čl. 3
Použitie dotácie

1. Dotáciu na realizáciu projektu použije žiadateľ na úhradu nákladov spojených
s poskytovaním kultúrnych aktivít a služieb pre držiteľov kultúrnych poukazov vo výške
celkovej hodnoty všetkých nahlásených kultúrnych poukazov.
Čl. 4
Spôsob poskytovania dotácie
1. Dotácia bude žiadateľovi poukazovaná spolu s protokolom P5 v stanovených časových
intervaloch, podľa počtu vyzbieraných kultúrnych poukazov a elektronicky nahlásených
u prevádzkovateľa. Žiadateľ získa z ministerstva dotáciu vo výške celkovej hodnoty
všetkých nahlásených kultúrnych poukazov.
2. Kultúrna inštitúcia prihlásená a zaregistrovaná do programu Kultúrne poukazy umožní
zaplatiť prostredníctvom kultúrneho poukazu napr. vstupné alebo jeho časť
v divadlách, múzeách, galériách, kultúrnych strediskách, filmových kluboch, zápisné
(napr. do knižnice) alebo iné účastnícke poplatky. Ak je cena za poskytnutú službu vyššia

ako cena kultúrneho poukazu, zvyšný rozdiel uhradí držiteľ poukazu v hotovosti.
Ak je cena za poskytnutú službu nižšia ako cena kultúrneho poukazu, nevydáva sa z neho
žiadna suma. V takomto prípade odporúčame kultúrnej inštitúcii zahrnúť do ceny
kultúrneho poukazu niektoré ďalšie kultúrne služby (napr. prednášku, vzdelávacie
materiály, propagačné predmety). Povinnosťou kultúrnej inštitúcie je kontrolovať pravosť
prijímaných kultúrnych poukazov, a to vizuálnou kontrolou ochranných znakov.
3. Kultúrny poukaz dostane konkrétny žiak alebo pedagóg základnej alebo strednej školy
na svoje meno, a tým sa stáva jeho majiteľom. Každý kultúrny poukaz obsahuje
identifikačné údaje žiaka alebo pedagóga a má jedinečný kód, na základe ktorého
je identifikovateľný. Kultúrny poukaz je neprenosný. V momente, keď žiak alebo pedagóg
použije kultúrny poukaz na zaplatenie kultúrnej aktivity alebo služby, stáva sa majiteľom
poukazu kultúrna inštitúcia.
4. Každý blok kultúrnych poukazov v hodnote 6 eur je zložený zo šiestich kultúrnych
poukazov, každý v hodnote 1 euro. Päť zo šiestich poukazov môže ich majiteľ použiť
na ľubovoľné kultúrne podujatie okrem filmového predstavenia. Jeden zo šiestich
poukazov môže jeho majiteľ použiť na filmové predstavenie alebo iné ľubovoľné kultúrne
podujatie. Takýto poukaz je od ostatných poukazov farebne odlíšený a má špecifický kód.
Pri realizácii premietania filmových predstavení môže kultúrna inštitúcia prijať
a do systému nahlasovať len spomínaný typ poukazu.
5. Vzhľadom na nutnosť včasného nahlásenia všetkých kultúrnych poukazov vyzbieraných
kultúrnymi inštitúciami počas roka 2011 a na spracovanie údajov v systéme môžu
žiaci/študenti a pedagógovia použiť kultúrne poukazy do 13. 11. 2011. Kultúrne inštitúcie
môžu vyzbierané kultúrne poukazy nahlasovať do systému najneskôr do 20. 11. 2011.
Na kultúrne podujatia, ktoré sa uskutočnia v mesiacoch november a december príslušného
rozpočtového roka, môžu kultúrne inštitúcie vyberať kultúrne poukazy vopred.
Čl. 5
Podmienky vyúčtovania dotácie
1. Vyúčtovanie dotácie na realizáciu projektu vykonajú žiadatelia prostredníctvom protokolu
P7 do 3. 12. 2011. Posledná platba za vyzbierané kultúrne poukazy bude priamo
naviazaná na zaslanie potvrdeného protokolu P7. V prípade predloženia tohto protokolu
po termíne ho ministerstvo neakceptuje a preplatenie dotácie nebude realizované.
2. V prípade kultúrnych inštitúcií s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je vyšší
územný celok, predkladá toto vyúčtovanie formou potvrdeného protokolu P7 vyšší
územní celok, nie kultúrna inštitúcia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Tiež je nutné,
aby vyšší územný celok k tomuto protokolu priložil aj prehľad ním realizovaných
prevodov dotácie v prospech kultúrnych inštitúcií, ktoré kultúrne poukazy vyberali.
3. Ďalšie podmienky týkajúce sa vyúčtovania dotácie, ako aj práva a povinnosti žiadateľa
o dotáciu a ministerstva definujú jednotlivé ustanovenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
4. Prijímateľ môže na propagáciu projektov podporených dotáciou ministerstva použiť
LOGO, ktoré nájde na webovom sídle ministerstva www.culture.gov.sk v časti Dotácie.

