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Príručka pre vecné vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu Fondu na podporu umenia (ďalej len „prí-

ručka”) obsahuje vybrané praktické informácie o nevyhnutných postupoch pri vyúčtovaní poskytnutej 

dotácie prijímateľom podpory z Fondu na podporu umenia (ďalej len „fond“) formou predloženia 

vecného vyhodnotenia projektu a vyúčtovania dotácie. Príručka vychádza a riadi sa ustanoveniami 

zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z.  

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona  

č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) a všetkými záväznými dokumentmi fondu, medzi ktoré patria naj-

mä dokumenty, ktoré upravujú podpornú činnosť fondu: Štruktúra podpornej činnosti Fondu  

na podporu umenia na rok 2016 (ďalej len „štruktúra podpornej činnosti“), Zásady poskytovania fi-

nančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia (ďalej len „zásady poskytovania finančných pro-

striedkov“) a príslušné výzvy. Všetky uvedené záväzné dokumenty fondu sú k dispozícii na preštudo-

vanie na webovom sídle fondu (www.fpu.sk). 

Finančná podpora poskytnutá fondom vo forme dotácie alebo štipendia je vo všeobecnosti oslobo-

dená od zdaňovacej povinnosti. Finančné prostriedky, ktoré poskytuje fond vo forme dotácie alebo 

štipendia, sú definované v § 23 zákona ako príspevok zo štátneho rozpočtu. Zároveň zákon  

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-

pisov v § 9 ods. 2 písm. j) ustanovuje, že od dane sú oslobodené štipendiá poskytované z prostried-

kov štátneho rozpočtu alebo poskytované vysokými školami a obdobné plnenia poskytované zo za-

hraničia, štipendiá poskytované žiakom podľa osobitného predpisu, podpory a príspevky z prostried-

kov nadácií a občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov vrátane nepe-

ňažného plnenia, podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, 

vyšších územných celkov a štátnych fondov vrátane nepeňažného plnenia okrem platieb prijatých  

ako náhrada za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 5 

a § 6 daného zákona. Zároveň podľa § 18 ods. 4 druhá veta je štipendium účelovo viazaná nenávratná 

finančná podpora, ktorú fond vypláca jednorazovo alebo opakovane počas presne určeného časové-

ho obdobia podľa zmluvy uzavretej podľa § 22. Štipendium je svojou povahou finančná podpora 

a nenahrádza pravidelný príjem, ani žiaden iný druh príjmu. 

Príručka pozostáva z dvoch častí. Prvá časť je zameraná na vyúčtovanie poskytnutej dotácie a druhá 

časť sa venuje vecnému vyhodnoteniu výstupov projektu, na realizáciu ktorých boli poskytnuté fi-

nančné prostriedky. Prijímatelia, ktorým bolo poskytnuté štipendium, predkladajú čestné prehláse-

nie, že poskytnuté prostriedky použili v súlade s účelom uvedeným v zmluve.  

 

  

http://www.fpu.sk/
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A. VYÚČTOVANIE POSKYTNUTEJ DOTÁCIE 

1. Predloženie vyúčtovania a zmeny použitia dotácie 

1.1. Termíny vyúčtovania a vecného vyhodnotenia 

Prijímateľ predloží fondu finančné vyúčtovanie (ďalej len „vyúčtovanie“) spolu s vecným vyhodnote-

ním projektu najneskôr do termínu uvedenom v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov, ktorý 

sa počíta podľa dátumu ukončenia realizácie projektu. Fond stanovil štyri termíny na predloženie 

vyúčtovania a vecného vyhodnotenia projektu a to: 30.9. 2016, 31.1. 2017, 31.5.2017 a 30.9.2017. 

Prijímateľ je povinný predložiť vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie na fondom stanovených formulá-

roch (samostatná príloha č. 1 a príloha č. 2) v písomnej forme (okrem príloh, ktorých forma predlože-

nia je stanovená podľa typu projektu v časti B tejto príručky). Vyúčtovanie1 a vecné vyhodnotenie 

musia byť podpísané štatutárnym zástupcom organizácie a doručené na adresu fondu. Na obálke 

s vyúčtovaním a vecným vyhodnotením je potrebné uviesť číslo zmluvy. V prípade osobného podania 

vyúčtovania a vecného vyhodnotenia prijímateľ môže doručiť tieto dokumenty do kancelárie fondu v 

úradných hodinách podateľne od 13.00 do 15.00 hod. zverejnených na jeho oficiálnej webovej strán-

ke. Vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie je nutné poslať aj elektronicky príslušnému referentovi (bez 

účtovnej dokumentácie).   

1.2. Zmeny použitia dotácie 

V prípade, že prijímateľ z objektívnych dôvodov nie je schopný predložiť vyúčtovanie a vecné vyhodno-

tenie projektu do termínu stanoveného v zmluve alebo chce vykonať nejaké ďalšie zmeny podmienok 

použitia dotácie, ktoré umožňuje zmluva, je povinný o tom kanceláriu fondu bezodkladne informovať. 

Takéto zmeny je možné vykonať výlučne v písomnej forme prostredníctvom vzostupne očíslovaných 

dodatkov k zmluve, uzatvorených po predchádzajúcej dohode zmluvných strán. O zmenách rozhoduje 

riaditeľ FPU, v lehote najneskôr 15 dní od doručenia žiadosti o zmenu. V prípade akceptovania zmien 

bude prijímateľovi v lehote podľa predchádzajúcej vety zaslaný akceptačný list. Žiadosť prijímateľa o 

zmeny v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov v spojení s akceptačným listom sa považujú za 

dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou.  

1.3. Zmeny v rozpočte 

Prijímateľ môže uskutočniť presuny finančných prostriedkov medzi skupinami rozpočtových položiek 

uvedených v zmluve maximálne do výšky 20% finančných prostriedkov pridelených na danú skupinu 

rozpočtových položiek bez toho, aby musel žiadať o zmenu podmienok poskytnutia dotácie. Zname-

ná to, že skupina rozpočtových položiek môže byť znížená alebo navýšená max. o 20% z finančných 

prostriedkov pridelených na danú skupinu.2 Ak prijímateľ potrebuje zrealizovať presuny súm vyšších 

ako 20% finančných prostriedkov pridelených na danú skupinu rozpočtových položiek, musí písomne 

požiadať o zmenu podmienok použitia poskytnutej dotácie, pričom postupuje tak, ako je uvedené 

                                                           
1 Podrobnosti o povahe formulára a všetkých náležitosti vyúčtovania sú uvedené v časti 4 tejto príručky, pokyny pre ich vypĺňanie sú  súčas-
ťou týchto formulárov. 
2 Skupina rozpočtových položiek Strava a občerstvenie pre priamych účastníkov podujatia, ktorá nesmie presiahnuť 10% pridelenej dotácie. 
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v bode 1.2. Z dôvodu väčšej flexibility narábania s poskytnutými finančnými prostriedkami fond zlúčil 

v Prílohe číslo 2 zmluvy – Rozpočet niektoré rozpočtové položky do skupiny rozpočtových položiek.3  

1.4. Akceptácia vyúčtovania a vecného vyhodnotenia 

Po doručení vyúčtovania a vecného vyhodnotenia kancelária prekontroluje ich úplnosť a správnosť. 

Ak vecné vyhodnotenie a vyúčtovanie neobsahuje všetky povinné doklady, kancelária prostredníc-

tvom elektronickej pošty vyzve prijímateľa, aby bezodkladne, maximálne v lehote 7 dní doplnil vecné 

vyhodnotenie a vyúčtovanie. Ak do stanoveného termínu prijímateľ neodstráni chyby alebo nedoplní 

chýbajúce povinné doklady, kancelária fondu vyzve prijímateľa na vrátenie všetkých finančných pro-

striedkov. V prípade, ak dôjde k porušeniu zmluvných podmienok alebo zásad pri použití finanč-

ných prostriedkov, príjemca bude sankcionovaný podľa príslušných ustanovení zmluvy. Po kontrole 

vyúčtovania a vecného vyhodnotenia kancelária fondu prijímateľa elektronickou poštou informuje 

o akceptovaní vecného vyhodnotenia a vyúčtovania alebo o jeho zamietnutí. V prípade zamietnutia 

časti alebo celého vecného vyhodnotenia a/alebo vyúčtovania bude fond informovať prijímateľa 

o ďalších krokoch. 

2. Hospodárenie a narábanie s poskytnutými finančnými prostriedkami 

Prijímateľ je povinný hospodáriť a narábať s poskytnutými finančnými prostriedkami z verejných 

zdrojov v súlade s príslušnými zákonmi, všetkými ustanoveniami zmluvy a jej dodatkami, ako aj so 

zásadami poskytovania finančných prostriedkov. 

2.1. Úhrada výdavkov 

Prijímateľ je povinný realizovať všetky finančné operácie súvisiace s realizáciou projektu z bankového 

účtu uvedeného v záhlaví zmluvy. V prípade, že prijímateľ musel zrealizovať finančné úhrady pred 

podpisom zmluvy z iných účtov svojej organizácie, ako sú uvedené v zmluve, finančné prostriedky 

uhradené pred podpisom zmluvy môže previesť na dané účty zo svojho účtu uvedeného v zmluve. 

Zároveň pre akceptovanie týchto výdavkov a ich úhrad ako oprávnených nákladov je prijímateľ po-

vinný predložiť dôkaz týchto realizovaných platieb a to predložením všetkých účtovných dokladov, 

ako je požadované nižšie, ako aj výpisov z príslušných bankových účtov, aby bolo možné overiť reali-

záciu týchto úhrad.  

2.2. Povinné spolufinancovanie projektu 

V súlade so zmluvou je prijímateľ finančných prostriedkov poskytnutých fondom z verejných zdrojov 

povinný predložiť fondu vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov a minimálneho povin-

ného spolufinancovania, ktoré v závislosti od projektu predstavuje 5% alebo 20% z celkového roz-

počtu projektu. Poskytnuté finančné prostriedky ako aj minimálne povinné spolufinancovanie môžu 

byť použité len na aktivity priamo súvisiace s realizovanými aktivitami projektu vo forme oprávne-

ných výdavkov. V prípade, ak prijímateľ v zdokladovaní a vyúčtovaní povinného spolufinancovania 

                                                           
3 Skupina rozpočtových položiek Autorské honoráre a personálne náklady zahŕňa kumulatívne rozpočtové podskupiny Autorské honoráre, 
Práce a služby vykonané na faktúru a Personálne náklady; skupina rozpočtových položiek Nájmy priestorov zahŕňa kumulatívne rozpočtové 
podskupiny Nájom interiérov a Nájom exteriérov; skupina rozpočtových položiek Cestovné a prepravné zahŕňa kumulatívne rozpočtové 
podskupiny Cestovné náklady a Náklady na prepravu techniky; skupina rozpočtových položiek Propagácia a polygrafické náklady zahŕňa 
kumulatívne rozpočtové podskupiny Propagačné materiály a publicita, Polygrafické náklady súvisiace s výrobou periodických publikácií a 
Polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií.  
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projektu uvedie výdavky, ktoré uhradila tretia osoba, je povinný priložiť k vyúčtovaniu aj kópiu dokla-

du potvrdzujúceho zmluvný vzťah medzi prijímateľom a touto osobou, na základe ktorého boli tieto 

výdavky uhradené. Zároveň je prijímateľ povinný k vyúčtovaniu zabezpečiť od tejto osoby predlože-

nie kópií účtovných dokladov potvrdzujúcich vznik a úhradu takto vyúčtovaných výdavkov. Povinnou 

prílohou vyúčtovania je aj prehľad ďalšieho spolufinancovania projektu (okrem minimálneho povin-

ného spolufinancovania) zo zdrojov použitých na projekt. Ide o spolufinancovanie, ktoré je nad rámec 

minimálneho povinného spolufinancovania. V tomto prípade prijímateľ predloží tabuľku, v ktorej 

uvedie zdroj spolufinancovania (iné, vlastné a/alebo verejné zdroje) a výšku finančnej spoluúčasti 

tretej strany. Prijímateľ musí povinné spolufinancovanie vyúčtovať vo výške ako je uvedené v zmluve.  

2.3. Verejné obstarávanie 

Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných 

prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadáva-

nie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní postupovať v súlade so zákonom č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov. Výnimky, na ktoré sa 

ustanovenia tohto zákona nevzťahujú, sú uvedené v § 1 ods. 2 predmetného zákona.  

2.4. Platcovia dane z pridanej hodnoty (DPH) 

Pre prijímateľa finančnej podpory, ktorý je platcom DPH, nie je DPH oprávneným nákladom. Takýto 

prijímateľ je povinný vyúčtovať finančné prostriedky poskytnuté vo forme dotácie bez DPH, t. j. uvá-

dza vo finančnom vyúčtovaní všetky relevantné výdavky súvisiace s realizáciou projektu v sumách bez 

DPH (základ dane). Prijímateľ finančnej podpory, ktorý je platcom DPH a realizuje aktivity projektu 

v rámci činnosti, pri ktorých nie je zdaniteľnou osobou,4 je oprávnený vo finančnom vyúčtovaní uvá-

dzať plné sumy vrátane DPH. V takom prípade je však povinný na vyžiadanie predložiť fondu príslušné 

potvrdenie, že je platcom DPH len pri výkone iných podnikateľských činností.  

2.5. Rozpočtové a príspevkové organizácie 

Rozpočtové a príspevkové organizácie sú povinné viesť finančné prostriedky poskytnuté Fondom na 

podporu umenia na mimorozpočtovom účte organizácie pre dotácie, granty a dary. To znamená, že 

takáto organizácia nie je oprávnená prevádzať poskytnuté finančné prostriedky na tretiu osobu, napr. 

zriaďovateľa organizácie. V súlade s ustanovením § 23 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. prostriedky 

prijaté od iných subjektov (pozn. napr. FPU – subjekt odlišný od zriaďovateľa), napríklad vo forme 

dotácie alebo grantu, rozpočtová organizácia vedie na samostatnom mimorozpočtovom účte a  pri 

použití ich odvedie na osobitný príjmový účet pre doplnkové zdroje a výdavky realizuje zo svojho 

výdavkového účtu. V prípade príspevkovej organizácie zriadenej obcou alebo VÚC je súčasťou ich 

rozpočtu iba príspevok príspevkovej organizácii od tohto zriaďovateľa.  

2.6. Fyzická osoba – jednotlivec 

Podľa ustanovení zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov prijímateľ finančných prostriedkov, 

vrátane fyzickej osoby – jednotlivca, nie je oprávnený previesť poskytnuté prostriedky na tretiu oso-

bu. Všetky finančné operácie spojené s úhradou výdavkov vzniknutých v súvislosti s realizáciou pro-

jektu musí realizovať fyzická osoba zo svojho bankového účtu, na ktorý boli finančné prostriedky po-

                                                           
4 napr. § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
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skytnuté (okrem prípadov úhrady nákladov pred podpisom zmluvy z iných účtov ako je uvedené v 

bode 2.1). Zároveň je fyzická osoba – jednotlivec povinný uchovávať všetky originálne účtovné dokla-

dy po dobu 5 rokov po roku ukončenia realizácie projektu (ako je uvedené v zmluve) v prípade kon-

troly zo strany kancelárie fondu alebo inej oprávnenej inštitúcie.  

Upozornenie: Aj fyzická osoba - jednotlivec musí pri použití a vyúčtovaní finančných prostriedkov 

poskytnutých z fondu dodržiavať pravidlá stanovené fondom ako aj všetky príslušné právne predpisy. 

Všetky výdavky, na úhradu ktorých sú použité finančné prostriedky z fondu poskytnuté formou dotá-

cie, musia byť identifikovateľné a preukázateľné originálnymi účtovnými dokladmi a zároveň musia 

byť realizované na základe takých právnych vzťahov, do ktorých môže fyzická osoba – jednotlivec 

vstupovať. Prijímateľ, ktorým je fyzická osoba – jednotlivec, nie je oprávnený previesť pridelenú do-

táciu na subjekt, ktorý mu má poskytnúť služby alebo dodať tovar súvisiaci s realizáciou projektu, ak 

takýto subjekt nie je oprávnený predmetné služby poskytovať, resp. tovar dodávať (napr. nemá na 

poskytovanie predmetných služieb živnostenské oprávnenie). Fyzická osoba – jednotlivec je povinný 

uhradiť náklady spojené s projektom len na základe faktúry alebo iného účtovného dokladu, ktorý je 

vystavený priamo na prijímateľa dotácie, t. j. fyzickú osobu – jednotlivca.5 Rovnako tak fyzická osoba 

– jednotlivec nemôže uhradiť autorský honorár sám sebe ani vstupovať ako zamestnávateľ do pra-

covnoprávnych vzťahov (t. j. nemôže uhrádzať platby za činnosti na základe pracovných zmlúv alebo 

dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru ako sú dohoda o brigádnickej práci študenta, doho-

da o pracovnej činnosti alebo o vykonaní práce). Fyzická osoba – jednotlivec pri úhradách honorárov 

iným osobám postupuje výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom, nevzťahuje na ňu Zákonník prá-

ce ani Obchodný zákonník.  

3. Oprávnené a neoprávnené výdavky 

3.1. Oprávnené výdavky 

Prijímateľ je povinný použiť poskytnuté finančné prostriedky výlučne na aktivity súvisiace 

s realizovaným projektom a výlučne v súlade so zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov. 

Oprávnené výdavky sú výdavky priamo súvisiace s projektom, na ktorý boli finančné prostriedky po-

skytnuté, ktoré sú stanovené v zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov a vo výzve, v rámci 

ktorej bol projekt predložený a podporený. Prijímateľ je oprávnený použiť finančné prostriedky vý-

lučne v období oprávnenosti výdavkov, ktoré je stanovené v zmluve. To znamená, všetky výdavky 

musia vzniknúť do termínu ukončenia realizácie projektu uvedeného v čl. 5 bod 6 zmluvy (posledný 

dátum obdobia oprávnenosti výdavkov) a musia byť uhradené pred dátumom konečného a úplného 

vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov uvedeného v čl. 6 bod 3 zmluvy (termín predlože-

nia finančného vyúčtovania a vecného vyhodnotenia projektu) tak, aby bol prijímateľ schopný pred-

ložiť fondu v termíne vyúčtovania všetky súvisiace účtovné doklady a doklady o úhrade (napr. výpisy 

z bankového účtu). Zároveň pre všetky oprávnené výdavky platí, že musia byť primerané a vynalože-

né v súlade s nasledujúcimi princípmi:  

a) hospodárnosti (optimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu),  

b) účelnosti (priama väzba výdavkov na projekt a ich nevyhnutnosť pre realizáciu projektu),  

                                                           
5 Napríklad, vydavateľstvo realizujúce vydanie publikácie, vystaví faktúru na fyzickú osobu – jednotlivca, ktorá obsahuje všetky služby 
a činnosti súvisiace s vydaním publikácie, ktoré má dané vydavateľstvo zapísané ako predmet podnikania v doklade potvrdzujúcom  opráv-
nenie na podnikanie. Všetky ostatné služby alebo činnosti, ktoré realizujú iní dodávatelia, musia títo dodávatelia fakturovať priamo fyzickej 
osobe – jednotlivcovi.  
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c) efektívnosti (maximalizovanie výsledkov vo vzťahu k poskytnutým finančným prostriedkom) 

Všetky výdavky, na úhradu ktorých sú použité finančné prostriedky z fondu, poskytnuté formou dotá-

cie musia byť identifikovateľné, preukázateľné originálnymi účtovnými dokladmi a musia byť dolože-

né účtovnými záznamami, ktoré sú riadne evidované u prijímateľa v súlade s platnou legislatívou. 

Každý účtovný doklad, doklad o úhrade alebo iná požadovaná dokumentácia musí byť označená čís-

lom zmluvy, v rámci ktorej bol daný výdavok uhradený v pravom hornom rohu dokladu (pozri bod 4 

tejto príručky). 

3.2. Neoprávnené výdavky 

Prijímateľ nesmie použiť finančné prostriedky na úhradu výdavkov/nákladov, ktoré nemajú priamy 

vzťah k realizácii projektu, ani na úhradu výdavkov/nákladov, ktoré nie sú súčasťou rozpočtu projek-

tu. Taktiež nebudú akceptované ako oprávnené nasledujúce výdavky:  

a) výdavky bez priameho vzťahu k realizácii projektu,  

b) výdavky, ktoré vznikli pred počiatočným dátumom oprávnenosti výdavkov a po konečnom 

dátume oprávnenosti výdavkov,  

c) výdavky, ktoré nie sú zaúčtované v účtovníctve prijímateľa dotácie (s výnimkou fyzických 

osôb – jednotlivcov),  

d) výzdoba a dekorácia exteriérov a interiérov, ktoré nesúvisia s projektom,  

e) účtovnícke práce, výdavky na právne a ekonomické služby,  

f) výdavky na dopravu nesúvisiace s realizáciou projektu (doprava taxíkom, nákup mazadiel, 

parkovacie poplatky pri použití súkromného alebo služobného motorového vozidla, vnútro-

zemské diaľničné poplatky, prenájom vozidiel, náklady na servis, údržbu a opravy dopravných 

prostriedkov),  

g) sprievodné podujatia: (napr. tlačové strediská, recepcie, módne prehliadky, vyhliadkové lety, 

plavby, propagačné podujatia, krsty a pod.),  

h) kapitálové a finančné investície (nákup akcií, podielov a pod.),  

i) výdavky na vytvorenie všeobecnej rezervy a výdavky na zabezpečenie úveru a úroky z úveru,  

j) výdavky na finančný prenájom spojený s právom kúpy (lízing),  

k) prefinancovanie tretích osôb,  

l) mzdy a odmeny vyplývajúce z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou podľa 

osobitného predpisu, 

m) poistenie osôb, odvody na doplnkové dôchodkové poistenie alebo životné a úrazové poistenie,  

n) pokuty, penále, úroky z omeškania, náhrada škody, súdne poplatky a súdne trovy,  

o) výdavky na reklamu a propagáciu prijímateľa, ktoré nie sú priamo spojené s projektom (napr. 

prezentačné materiály, webstránka, ktoré nesúvisia s projektom),  

p) autorské alebo iné odmeny pre prijímateľa dotácie alebo pôžičky, ktorý je fyzickou osobou,  

q) odmeny štatutárnemu orgánu alebo členom orgánu právnickej osoby, ktorá je prijímateľom, 

ak nie sú tieto osoby zúčastnené na projekte na základe osobitného zmluvného vzťahu,  

r) dividendy a odmeny spoločníkom právnickej osoby, ktorá je prijímateľom dotácie,  

s) štipendia poskytnuté z dotácie fyzickým osobám,  

t) výdavky, ktoré prijímateľ vyúčtuje voči tretím osobám,  

u) ceny, dary a darčekové predmety (finančné ceny, vecné ceny, diplomy, ďakovné listy, kveti-

nové koše, kvety, vence, suveníry a pod.),  

v) reklamné predmety (perá, tričká, tašky, čiapky a pod.) bez viazanosti k projektu,  
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w) kancelárske potreby a ceniny (napr. známky, kolky a pod.),  

x) režijné náklady – vodné, stočné, plyn, elektrina, zriadenie a prevádzka internetovej stránky 

bez viazanosti k projektu,  

y) poplatky za telekomunikačné služby a poštovné poplatky (pevná linka, mobilné telefóny, tele-

fónne karty, fax, internet, platby za poštovné služby a pod.),  

z) administratívny poplatok za spracovanie žiadosti podľa § 21 zákona,  

aa) obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov, ktorý bezprostredne nesúvisí s 

realizáciou projektu, resp. je efektívnejšie takýto majetok prenajať. 

4. Preukazovanie oprávnenosti výdavkov 

Príjemca preukazuje oprávnenosť výdavkov v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, a to 

predovšetkým týmito dokladmi:  

a) účtovné doklady, 

b) doklady o úhrade (bankový výpis, výdavkový pokladničný doklad) 

c) doplňujúce doklady požadované poskytovateľom finančnej podpory na preukázanie opráv-

nenosti výdavkov (podľa bodu 4.2).  

Prijímateľ je preto povinný k vyúčtovaniu dotácie poskytnutej fondom a povinného spolufinancova-

nia priložiť kópie všetkých účtovných dokladov, kópie dokladov o úhrade a kópie doplňujúcich do-

kladov potvrdzujúcich vznik a úhradu výdavkov. Originály všetkých predmetných dokladov musia byť 

označené číslom zmluvy v pravom hornom rohu každého dokumentu. Kópie všetkých predložených 

dokladov musia byť označené poradovým číslom prideleným nástrojom na tvorbu vyúčtovania (sa-

mostatná Príloha 1 príručky – excelovská tabuľka), do ktorého prijímateľ zadá údaje o jednotlivých 

typoch dokladov.  

4.1. Náležitosti účtovného dokladu, faktúry dodávateľa / zhotoviteľa 

Všetky doklady, ktoré budú súčasťou finančného vyúčtovania poskytnutej dotácie, musia obsahovať 

údaje uvedené v §10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o DPH“). Obchodného zákonníka a ďalších relevantných právnych predpisov. V prípade platieb 

v hotovosti je potrebné dodržať zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb hotovosti, t.j. platbu 

v hotovosti je možné vykonať len do výšky 5 000,00 EUR za predpokladu predloženia dokladov 

o realizácii tejto platby. To neplatí pre fyzické osoby – jednotlivcov, medzi ktorými môže byť uskutoč-

nená platba do výšky 15 000,00 EUR. Faktúra dodávateľa / zhotoviteľa musí obsahovať tieto údaje:6  

- slovné a číselné označenie faktúry,  

- obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania objednávateľa (prijímateľa),  

- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa, 

- právnu formu zhotoviteľa a prijímateľa (platí pre právnické osoby)  

- IČO (ak je pridelené), 

-  označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal (napr. Obchodný register SR, Živnostenský re-

gister SR) a číslo zápisu, 

- peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, 

- suma na úhradu v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta,  

                                                           
6 Záväzný výpočet v zákone č. 431/2002 Z. z., č 222/2004 Z. z. a č. 513/1991 Zb. 
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- náležitosti pre účely DPH (podľa zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty),  

- dátum vyhotovenia faktúry,  

- podpis zodpovednej osoby za zhotoviteľa.  

Faktúra musí byť označená číslom zmluvy. Ak sa na faktúre nachádzajú aj iné položky, ktoré nie sú 

hradené z finančných prostriedkov poskytnutých fondom, prijímateľ je povinný na faktúre jasne roz-

písať a označiť číslom zmluvy položky, ktoré súvisia s realizáciou podporeného projektu a sú hradené 

z poskytnutých finančných prostriedkov. Následne túto informáciu uvedie aj do formulára pre vyúč-

tovanie dotácie.7 V prípade, že časť faktúry je použitá na výdavky hradené z poskytnutej dotácie 

a časť faktúry na pokrytie povinného minimálneho spolufinancovania, prijímateľ je povinný tento fakt 

uviesť vo vyúčtovaní projektu.8  

Upozornenie: Fond nebude akceptovať interné faktúry prijímateľa za doklady preukazujúce oprávne-

nosť výdavkov a ich úhradu. Znamená to, že v rámci vyúčtovania poskytnutej dotácie a minimálneho 

povinného spolufinancovania nie je možné predložiť interné faktúry vystavené jednou organizačnou 

zložkou ako výdavok inej organizačnej zložky tej istej organizácie. Napr. ubytovacie zariadenie prijí-

mateľa nemôže fakturovať službu za ubytovanie inému zariadeniu/organizačnej zložky toho istého 

prijímateľa.  

4.2. Náležitosti dokladovania oprávnených výdavkov na projekt 

Prijímateľ predkladá v rámci vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov kópie všetkých úč-

tovných dokladov potvrdzujúcich oprávnenosť výdavkov.  

4.2.1. Autorské honoráre a personálne náklady  

Skupina rozpočtových položiek „Autorské honoráre a personálne náklady“ zahŕňa kumulatívne roz-

počtové podskupiny Autorské honoráre, Práce a služby vykonané na faktúru a Personálne náklady, 

ako boli definované ako oprávnené výdavky vo výzve. Pri dokladovaní tohto typu výdavkov prijímateľ 

predkladá tieto doklady/dokumenty:  

a) Autorské honoráre9  

- autorská zmluva,  

                                                           
7 Napríklad: Faktúra vo výške 750,00 EUR (doklad č. 2) Prijímateľ uvedie do časti pre vyúčtovanie dotácie: 500,- EUR (doklad č. 2) a na 
faktúre označí číslom zmluvy položku, ktorá je hradená z dotácie v rámci predmetnej zmluvy. Ak je takýchto položiek na faktúre viac, prijí-
mateľ označí číslom zmluvy všetky položky, ktoré sú hradené z dotácie v rámci predmetnej zmluvy.  
8 Faktúra vo výške 1.500,- EUR (doklad č. 5) Prijímateľ uvedie do časti pre vyúčtovanie dotácie: 1.000,- EUR (doklad č. 5) a na faktúre vyzna-
čí, ktoré položky faktúry sú hradené z dotácie. Prijímateľ uvedie do časti pre vyúčtovanie dotácie: 500,- EUR (doklad č. 5) a na faktúre 
vyznačí, ktoré položky faktúry sú hradené z povinného spolufinancovania. 
9 Uplatnenie zrážkovej dane v prípade príjmov z činnosti umelca, športovca alebo artistu nerezidenta SR vystupujúceho na území SR alebo 
príjmov spoluúčinkujúcej osoby, alebo príjmov z ďalšej podobnej činnosti, ktorú nerezident SR osobne vykonáva alebo zhodnocuje na 
území SR sa riadi  § 16 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov. Nie je podstatné, či mu tieto príjmy plynú priamo alebo cez sprostredkujúcu 
osobu. Uvedené príjmy podliehajú na našom území zdaneniu daňou vyberanou zrážkou v súlade so zákonom o dani z príjmov a v súlade s 
príslušnou zmluvou (v prípade jej existencie). Zrážková daň sa v prípade daňovníkov zmluvných štátov vyberie vo výške 19 %. Túto daň 
nerezidentovi SR z odmeny zrazí platiteľ príjmu (platiteľ dane). V zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia uvedená problematika spadá 
do rámca článku „Umelci a športovci“. V prípade, že v SR pôsobí ako umelec alebo športovec daňovník nezmluvného štátu (napr. z Ghany), 
platiteľ príjmu (rezident SR) mu z vyplateného príjmu zrazí daň vo výške 35 %. Ak na území SR nerezident SR dosahuje uvedené druhy 
príjmov a z týchto príjmov mu bola vybraná daň zrážkou, môže sa rozhodnúť, či bude považovať tieto príjmy za vysporiadané (nakoľko 
z nich daň už bola zrazená), alebo či zrazenú daň bude v zmysle zákona o dani z príjmov považovať za preddavok na daň. Ak sa rozhodne 
zrazenú daň považovať za preddavok, v tom prípade si na území SR môže podať daňové priznanie. V podanom daňovom priznaní si zahrnie 
uvedený príjem do zdaniteľných príjmov v príslušnom základe dane (čiastkovom základe dane) a tento preddavok odpočíta od dane. Ak 
suma dane vyberanej zrážkou prevyšuje vypočítanú výšku dane v daňovom priznaní, nerezident SR má nárok na vrátenie daňového prep-
latku. Zdroj: https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/cudzinci-v-sr#PrijmyUmelecVystupeniaVSR  
 

https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/cudzinci-v-sr#PrijmyUmelecVystupeniaVSR
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- doklad k príspevku do umeleckého fondu (faktúra alebo iný doklad, ak ho daná inštitúcia vysta-

vuje, na ktorom budú uvedené mená účinkujúcich, za ktorých sa príspevok odviedol, resp. zoz-

nam osôb, za ktoré bol odvedený príspevok do daného umeleckého fondu v rámci projektu), 

- bankový výpis dokumentujúci reálnu úhradu, resp. výdavkový pokladničný doklad dokumen-

tujúci reálnu úhradu a úhradu do umeleckého fondu. 

b) Personálne náklady – interné: na základe pracovnoprávneho vzťahu 

- dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študen-

ta,  

- mzdový list, resp. výplatná páska, 

- sumárny prehľad, 

- spôsob výpočtu oprávnenej mzdy (ak relevantné), 

- bankový výpis, resp. výdavkový pokladničný doklad dokumentujúci reálnu úhradu – príjemca 

je povinný označiť na bankovom výpise okrem úhrady oprávnenej mzdy zamestnancovi aj 

zodpovedajúce odvody vrátane dane z príjmov fyzických osôb.  

c) Personálne náklady – externé: práce a služby vykonané na objednávku/faktúru (zmluvné 

vzťahy na základe napr. Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka – zmluvné vzťahy 

mimo pracovno-právnych vzťahov, služobných pomerov):  

- písomná zmluva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,  

- faktúra (ak je to relevantné),  

- bankový výpis dokumentujúci reálnu úhradu, resp. výdavkový pokladničný doklad dokumen-

tujúci reálnu úhradu. 

4.2.2. Cestovné náklady 

Pri dokladovaní tohto typu výdavkov prijímateľ predkladá tieto doklady / dokumenty: 

- cestovný príkaz (ak prijímateľ vysiela na cestu svojho zamestnanca),  

- cestovný lístok (autobusové a vlakové lístky, letenka s palubným lístkom, atď.),  

- doklad o poplatku za víza a jeho úhradu (ak sú rozdielne),  

- bankový výpis dokumentujúci reálnu úhradu, resp. výdavkový pokladničný doklad dokumen-

tujúci reálnu úhradu,  

- v prípade cesty realizovanej na faktúru, t. j. poskytnutej ako služba treťou osobou, prijímateľ 

predloží faktúru s písomnou objednávkou alebo písomnou zmluvou, dodací list, ak relevant-

né, prezenčnú listinu, na ktorej bude uvedený zoznam účastníkov využívajúcich túto službu, 

presný termín a čas konania cesty / aktivity.  
 

Upozornenie: Žiadateľ je povinný postupovať v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhra-

dách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“); použitie osobného 

motorového vozidla je povolené len v prípade, že žiadateľ preukáže, že ide o hospodárnejšie a efek-

tívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov ako v prípade dopravy zabezpečovanej oficiálnymi 

dopravcami. V takom prípade sa bude akceptovať len výdavok na náhrady za spotrebované pohonné 

hmoty (PHM). Žiadateľ je povinný predložiť doklad o nákupe PHM, kópiu technického preukazu pou-

žitého osobného motorového vozidla s uvedenou priemernou spotrebou na 100km a výpočet náhrad 

za spotrebované PHM v súlade so zákonom o cestovných náhradách. Preprava taxi službou 

a prenájom vozidiel je neoprávneným výdavkom. V prípade leteckej dopravy nie je možné používať 
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Business triedu. Ak mobilita jednotlivca začína na inom mieste, ako mieste bydliska, k vyúčtovaniu je 

potrebné predložiť zdôvodnenie a itinerár cesty. 

4.2.3. Stravné 

Prijímateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na úhradu stravného tak, ako to stanovuje § 13 záko-

na č. 283/2002 Z. z o cestovných náhradách v aktuálnom znení. Tento náklad je oprávnený len v prí-

pade medzinárodných aktivít. Príjemca je oprávnený si uplatniť nárok na stravné počas medzinárod-

nej mobility v zahraničí maximálne na deň cesty do miesta konania mobility, počas realizácie samot-

nej mobility (s preukázaním oficiálneho programu mobility) a na deň cesty z miesta konania mobility 

späť na Slovensko. Pri dokladovaní tohto typu výdavkov prijímateľ predkladá tieto doklady / doku-

menty: 

- cestovný príkaz (v prípade fyzických osôb ide o formulár, ktorý je samostatnou prílohou č. 3 

tejto príručky),  

- oficiálny program mobility v zahraničí poskytnutom organizátorom podujatia v zahraničí,  

- bankový výpis dokumentujúci reálnu úhradu, resp. výdavkový pokladničný doklad dokumen-

tujúci reálnu úhradu. 

Upozornenie: V prípade poskytnutia stravy spolu s ubytovaním a/alebo zahraničným organizátorom, 

prijímateľ je povinný danú čiastku odrátať z výšky stravného.   

4.2.4. Ubytovanie 

Prijímateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na úhradu ubytovania pre účinkujúcich 

a organizátorov, resp. realizátorov podujatia, ktoré sa koná v rámci podporeného projektu. Pri dokla-

dovaní tohto typu výdavkov prijímateľ predkladá tieto doklady/dokumenty: 

- faktúra, 

- doklad o úhrade (napr. výpis z bankového účtu, pokladničný doklad), 

- zoznam účastníkov, ak na faktúre nie je menný zoznam osôb, ktorým bolo hradené ubytovanie. 

4.2.5. Strava a občerstvenie 

Prijímateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na úhradu stravy a občerstvenia účinkujúcich 

a organizátorov, resp. realizátorov podujatia. Táto čiastka nesmie presiahnuť 10% z poskytnutej do-

tácie. Pri preukazovaní tohto typu výdavkov prijímateľ predkladá tieto doklady / dokumenty: 

- faktúra a dodací list, 

- doklad o úhrade (napr. výpis z bankového účtu, pokladničný doklad), 

- zoznam účastníkov, ktorým bola poskytnutá strava alebo občerstvenie (resp. prezenčná listi-

na z podujatia). 

4.2.6. Poistenie umeleckých diel 

Prijímateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na úhradu výdavkov na poistenie napr. umeleckých 

diel, hudobných nástrojov a pod., ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou kultúrnej aktivity, pre 

prípad poškodenia alebo odcudzenia počas prepravy a realizácie kultúrnej aktivity. Pri dokladovaní 

tohto typu výdavkov prijímateľ predkladá tieto doklady / dokumenty: 



Príručka pre vecné vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu Fondu na podporu umenia VP FPU č. 10/2016 

12 
 

- poistná zmluva, 

- faktúra (ak je relevantné) 

- doklad o úhrade (napr. výpis z bankového účtu, poštová poukážka, pokladničný doklad). 

4.2.7. Účastnícke poplatky a poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách 

Prijímateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na úhradu účastníckych poplatkov na kongresoch, 

seminároch, konferenciách, tvorivých dielňach, odborných podujatiach, kultúrnych podujatiach 

v zahraničí v rámci mobility alebo na úhradu poplatku za členstvo v medzinárodnej organizácii. Pri 

dokladovaní tohto typu výdavkov, prijímateľ predkladá tieto doklady / dokumenty: 

- faktúra, resp. potvrdenie o výške poplatku, 

- doklad o úhrade (napr. výpis z bankového účtu, poštová poukážka, pokladničný doklad), 

- potvrdenie o účasti/členstve, ak je iné ako potvrdenie o výške poplatku. 

 

4.2.8. Správa audítora 

Prijímateľ je oprávnený použiť príslušnú čiastku na úhradu výdavkov spojených s vykonaním auditu. 

Tento výdavok je oprávnený len v prípade projektov, ktoré boli podporené sumou 100 000,00 EUR 

a vyššou. Pri dokladovaní tohto typu výdavkov prijímateľ predkladá tieto doklady/dokumenty: 

- zmluva s audítorom,  

- faktúra, 

- doklad o úhrade (napr. výpis z bankového účtu), 

- správa audítora. 

4.2.9. Ostatné výdavky súvisiace s realizáciou projektu, na ktorý boli poskytnuté 

finančné prostriedky 

Prijímateľ je oprávnený použiť príslušné čiastky na úhradu výdavkov súvisiacich s realizáciou projek-

tových aktivít. Ide predovšetkým o rôzne typy služieb poskytnutých prijímateľovi finančných pro-

striedkov. Pri dokladovaní tohto typu výdavkov prijímateľ predkladá tieto doklady/dokumenty: 

- faktúra / zmluva 

- dodací list, ak je to relevantné, 

- doklad o úhrade (napr. výpis z bankového účtu, pokladničný doklad). 

Tieto doklady je potrebné predložiť pri nasledujúcich skupinách rozpočtových položiek definovaných 

v príslušnej výzve:  

- Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu 

- Nájom (prenájom) priestorov na realizáciu projektu 

- Náklady na prepravu techniky 

- Polygrafické náklady súvisiace s výrobou periodických a neperiodických publikácií 

- Výroba zvukového a multimediálneho nosiča 

- Propagačné materiály a publicita 

- Materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu 

- Obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov 

- Obstaranie hmotného majetku v intenciách kapitálových výdavkov 
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- Nákup zbierkových predmetov 

- Nákup knižničného fondu 

Upozornenie č.1: V prípade Nákladov na prepravu techniky je prijímateľ povinný postupovať v zmysle 

zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o cestovných náhradách“); použitie osobného motorového vozidla je povolené len v prípade, že pri-

jímateľ preukáže, že ide o hospodárnejšie a efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov ako 

v prípade dopravy zabezpečenej oficiálnymi dopravcami. V takom prípade sa bude akceptovať len 

výdavok na náhrady za spotrebované pohonné hmoty (PHM). Prijímateľ je povinný predložiť doklad 

o nákupe PHM, kópiu technického preukazu použitého osobného motorového vozidla s uvedenou 

priemernou spotrebou na 100km a výpočet náhrad za spotrebované PHM v súlade so zákonom 

o cestovných náhradách.  

Upozornenie č. 2: V súlade so slovenskou legislatívou nehmotným majetkom je dlhodobý nehmotný 

majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické 

funkcie sú dlhšie ako jeden rok. Hmotný majetok je možné rozložiť na jednotlivé oddeliteľné súčasti 

hmotného majetku, ak vstupná cena každej jednotlivej oddeliteľnej súčasti je vyššia ako 1 700 eur (§ 

22 ods. 15 zákona o dani z príjmov).  

4.3. Výnosy 

Prijímateľ je povinný vo vyúčtovaní uviesť a špecifikovať výšku reálnych výnosov z projektu (napr. 

z predaja vstupeniek, alebo publikácii, účastníckych poplatkov a pod.), ktoré už vznikli, alebo 

v budúcnosti ešte vzniknú (napr. po vypredaní publikácie). Výnosy z projektu (a) prijímateľ fondu 

nevracia. Avšak, výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov (b), ako sú napr. úroky poskytnuté 

peňažným ústavom, v ktorom má prijímateľ zriadený účet, na ktorom sa finančné prostriedky nachá-

dzajú, sú príjmami štátneho rozpočtu, ak zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov alebo osobitný zákon 

neustanovujú inak. Prijímateľ je preto povinný všetky výnosy z poskytnutých prostriedkov po odráta-

ní poplatkov za vedenie účtu (okrem poplatkov za založenie a zrušenie účtu) odviesť na depozitný 

bankový účet fondu pred dátumom konečného a úplného vyúčtovania poskytnutých finančných pro-

striedkov. Neodvedenie výnosov podľa predchádzajúcej vety je porušením finančnej disciplíny v 

zmysle § 31 ods. 1 písm. d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. O vrátení výnosov prijímateľ upovedomí fond písomne pred 

realizáciou prevodu. V prípade, že prijímateľovi výnosy nevznikli, je povinný fondu o tom podať in-

formáciu formou čestného vyhlásenia pri vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov. 
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B. VECNÉ VYHODNOTENIE PROJEKTOV 

Prijímateľ je povinný vypracovať vecné vyhodnotenie10 projektu podľa povahy projektu vychádzajúc z 

nasledujúcich usmernení (prípadné odlišnosti, či špecifiká projektu konzultuje s kanceláriou fondu).  

1) Tvorba a uvedenie javiskového / hudobného diela (dotácie) 
 
a) Zhrnutie výstupov projektu – prijímateľ je povinný stručne opísať všetky etapy realizácie pro-

jektu, vytvorené/uvedené dielo a sprievodné podujatia (ak boli súčasťou projektu) vzhľadom 

na ciele a zámery, ktoré si stanovil v žiadosti a spresnil v zmluve. Uvedenie diela prijímateľ fo-

tograficky zdokumentuje a predloží maximálne 3 až 5 digitálnych fotografií predstavenia, ale-

bo predloží audiovizuálny záznam časti/celého predstavenia. Prijímateľ uvedie aj prípadné 

zmeny oproti pôvodnému plánu, ktoré nastali v priebehu realizácie projektu.  

 

b) Účinkujúci - prijímateľ predloží súpis mien a funkcií všetkých umeleckých účinkujúcich 

a neumeleckých participantov na projekte (napr. autor, spoluautor, režisér, dramaturg, cho-

reograf, organizačný tím, lektor, expert, atď.).  

 

c) Miesto a čas realizácie projektu – prijímateľ uvedie miesto a čas uvedenia diela (vrátane rep-

ríz a sprievodných podujatí, ak boli súčasťou projektu). 

 

d) Cieľová skupina - prijímateľ stručne charakterizuje účastníkov resp. divákov predstavenia. Zá-

roveň je povinný uviesť presný počet divákov, ktorí sa zúčastnili na uvedení predstavenia 

(vrátane repríz, ak boli súčasťou projektu). Prijímateľ popíše prínos projektu pre seba a cieľo-

vú skupinu, pre ktorú bol určený.  

 

e) Propagácia a informovanosť o projekte - prijímateľ predloží informácie o výstupoch z media-

lizácie a propagácie projektu. Uvedie maximálne 3 digitálne printscreeny internetovej strán-

ky, na ktorej primárne informoval o uvedení diela. Ak propagoval projekt na viacerých verej-

ných internetových stránkach, portáloch, sociálnych sieťach a pod., priloží jeden printscreen 

z každej takejto informácie v digitálnej podobe. Ak informácie vyšli aj v tlačených médiách, 

predloží maximálne 5 digitálnych oskenovaných kópií takýchto informácií. Plagáty, pozvánky, 

bulletiny je povinný predložiť v digitálnom prevedení a jeden kus v tlačenej podobe (ak boli 

súčasťou projektu), pričom kancelária fondu po kontrole tlačenú verziu materiálu nie je po-

vinná archivovať. Iné formy propagácie (rozhlas, televízia, billboardy, atď.) prijímateľ prime-

rane digitálne zdokumentuje a predloží ich súpis. 

 

f) Odborná a mediálna odozva – prijímateľ predloží informácie o odbornej kritike a mediálnej 

reakcii na predstavenie, vrátane negatívnej odozvy. Ak projekt nebol odborne a mediálne ref-

lektovaný, prijímateľ je povinný túto informáciu uviesť a podať vysvetlenie.  

Prijímateľ priloží maximálne 5 odborných a mediálnych ohlasov v digitálnej podobe vo forme 

printscreenu, alebo oskenovanej digitálnej kópie tlačeného textu (prijímateľ neuvádza infor-

mácie vo forme hypertextového linku). 

                                                           
10 Vypracuje ho na prepísanom formulári, ktorý je prílohou tejto príručky (Príloha 2). 
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2) Knihy, časopisy, katalógy, zborníky 
 

a) Zhrnutie výstupov projektu – prijímateľ je povinný stručne opísať všetky etapy realizácie pro-

jektu, periodickú alebo neperiodickú publikáciu a sprievodné podujatia (ak boli súčasťou pro-

jektu) vzhľadom na ciele a zámery, ktoré si stanovil v žiadosti a spresnil v zmluve. Publikácie 

prijímateľ fotograficky zdokumentuje a predloží 5 digitálnych fotografií výtlačku/výtlačkov 

publikácie, kde bude zdokumentovaná fyzicky vytlačená publikácia, obálka, tiráž a 3 náhodne 

vybrané strany publikácie. V prípade periodických publikácii uvádza prijímateľ dokumentáciu 

každého uverejneného čísla publikácie. Prijímateľ predkladá tiež tlačenú verziu publikácie 

resp. elektronickú verziu, ak publikácia vyšla vo forme elektronickej knihy, audioknihy a pod., 

ktorú po kontrole fond nie je povinný archivovať. Prijímateľ uvedie informáciu, ako je publi-

kácia distribuovaná, kde si ju možno zakúpiť (okrem zborníkov, ktoré nie sú určené na pre-

daj). Prijímateľ je rovnako povinný priložiť dôkaz o tom, že zaslal povinné výtlačky do prísluš-

ných knižníc (stačí z jednej knižnice). V priebehu kontroly vecných výstupov projektu môže 

fond požadovať od prijímateľa aj ďalšie dôkazy o vydaní publikácie a jej náklade. Prijímateľ 

uvedie aj prípadné zmeny oproti pôvodnému plánu, ktoré nastali v priebehu realizácie pro-

jektu.  

 

b) Realizátori projektu - prijímateľ predloží súpis mien a funkcií všetkých umelec-

kých/výskumných aj neumeleckých realizátorov projektu (napr. organizačný tím, lektor, ex-

pert, atď.). V prípade periodických publikácii predloží súpis všetkých prispievateľov do publi-

kácie a redakčnú radu publikácie.  

 

c) Miesto a čas vydania publikácie – prijímateľ uvedie miesto a čas vydania publikácie, 

v prípade periodických publikácií uvádza čas vydania každého čísla publikácie. 

 

d) Cieľová skupina - prijímateľ stručne charakterizuje čitateľov publikácie a presne informuje 

o náklade publikácie. V prípade neperiodických publikácií uvádza počet predaných výtlačkov 

publikácie do dátumu predloženia vyhodnotenia projektu. V prípade periodickej publikácie 

uvádza počet predaných výtlačkov bez výtlačkov určených pre predplatiteľov, ďalej informuje 

o presnom počte predplatiteľov, pričom samostatne uvedie, koľko predplatiteľov získal 

v danom roku podpory. Prijímateľ popíše prínos projektu pre seba a cieľovú skupinu, pre kto-

rú bol určený.  

 

e) Propagácia a informovanosť o projekte - prijímateľ predloží informácie o výstupoch z media-

lizácie a propagácie projektu. Uvedie maximálne 3 rôzne digitálne printscreeny internetovej 

stránky, na ktorej primárne informoval o uvedení publikácii (ak má publikácia samostatné 

webové sídlo, predkladá dokumentáciu v totožnom rozsahu). Ak propagoval projekt na viace-

rých verejných internetových stránkach, portáloch, sociálnych sieťach a pod., priloží jeden 

printscreen z každej takejto informácie v digitálnej podobe. Ak informácie vyšli aj v tlačených 

médiách, predloží maximálne 5 digitálnych oskenovaných kópií takýchto informácií. Plagáty, 

pozvánky, bulletiny je povinný predložiť v digitálnom prevedení a jeden kus v tlačenej podo-

be (ak boli súčasťou projektu), pričom kancelária fondu po kontrole tlačenú verziu materiálu 

nie je povinná archivovať. Iné formy propagácie (rozhlas, televízia, billboardy, atď.) prijímateľ 

primerane digitálne zdokumentuje a predloží ich súpis. 
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f) Odborná a mediálna odozva – v prípade neperiodických publikácii prijímateľ predloží infor-

mácie o odbornej kritike a mediálnej reakcii na publikáciu, vrátane negatívnej odozvy. 

V prípade periodických publikácií uvedie citačné, či iné ohlasy na publikáciu. Ak projekt nebol 

odborne a mediálne reflektovaný, prijímateľ je povinný túto informáciu uviesť a podať vy-

svetlenie. Prijímateľ priloží maximálne 5 odborných a mediálnych ohlasov v digitálnej podobe 

vo forme printscreenu, alebo oskenovanej digitálnej kópie tlačeného textu (prijímateľ neuvá-

dza informácie vo forme hypertextového linku). 

 

3) Kultúrne podujatia, festivaly, výstavy, prehliadky, prezentácie, súťaže 
 

a) Zhrnutie výstupov projektu – prijímateľ je povinný opísať všetky etapy realizácie projektu, 

hlavné podujatie projektu a sprievodné podujatia (ak boli súčasťou projektu) vzhľadom na 

ciele a zámery, ktoré si stanovil v žiadosti a spresnil v zmluve. Podujatie prijímateľ fotografic-

ky zdokumentuje a predloží maximálne 3 až 5 reprezentatívnych digitálnych fotografií podu-

jatia, alebo predloží audiovizuálny záznam časti/celého podujatia. Ak prijímateľ nemá takéto 

záznamy, musí tento fakt zdôvodniť. Prijímateľ uvedie aj prípadné zmeny oproti pôvodnému 

plánu, ktoré nastali v priebehu realizácie projektu.  

 

b) Realizátori/Vystavujúci/Účinkujúci - prijímateľ predloží súpis mien a funkcií všetkých ume-

leckých účinkujúcich a neumeleckých participantov na projekte (napr. autor, spoluautor, reži-

sér, dramaturg, choreograf, organizačný tím, lektor, kurátor, expert, hodnotiteľ atď.). 

V prípade postupových prehliadok je prijímateľ povinný predložiť aj zoznam účastníkov podu-

jatia. 

 

c) Miesto a čas realizácie projektu – prijímateľ uvedie miesto a čas realizácie podujatia (sprie-

vodných podujatí, ak boli súčasťou projektu). 

 

d) Cieľová skupina - prijímateľ stručne charakterizuje účastníkov podujatia. Zároveň je povinný 

uviesť presný počet platiacich účastníkov podujatia (vrátane sprievodných podujatí, ak boli 

súčasťou projektu). Ak projekt nemal platiacich účastníkov, prijímateľ uvedie odhadovaný 

počet návštevníkov podujatia/prezentácie. Prijímateľ popíše prínos projektu pre seba a cieľo-

vú skupinu, pre ktorú bol určený.  

 

e) Propagácia a informovanosť o projekte - prijímateľ predloží informácie o výstupoch z media-

lizácie a propagácie projektu. Uvedie maximálne 3 digitálne printscreeny internetovej strán-

ky, na ktorej primárne informoval o podujatí. Ak propagoval projekt na viacerých verejných 

internetových stránkach, portáloch, sociálnych sieťach a pod., priloží jeden printscreen 

z každej takejto informácie v digitálnej podobe. Ak informácie vyšli aj v tlačených médiách, 

predloží maximálne 5 digitálnych oskenovaných kópií takýchto informácií. Plagáty, pozvánky, 

bulletiny je povinný predložiť v digitálnom prevedení a jeden kus v tlačenej podobe (ak boli 

súčasťou projektu), pričom kancelária fondu po kontrole tlačenú verziu materiálu nie je po-

vinná archivovať. Iné formy propagácie (rozhlas, televízia, billboardy, atď.) prijímateľ prime-

rane digitálne zdokumentuje a predloží ich súpis. 
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f) Odborná a mediálna odozva – prijímateľ predloží informácie o odbornej kritike a mediálnej 

reakcii na podujatie, vrátane negatívnej odozvy. Ak projekt nebol odborne a mediálne reflek-

tovaný, prijímateľ je povinný túto informáciu uviesť a podať vysvetlenie. Prijímateľ priloží 

maximálne 5 odborných a mediálnych ohlasov v digitálnej podobe vo forme printscreenu, 

alebo oskenovanej digitálnej kópie tlačeného textu (prijímateľ neuvádza informácie vo forme 

hypertextového linku). 

 

4) Kultúrne a umelecké centrá, osvetové strediská, divadlá, múzeá, galérie, 
knižnice realizujúce viacero aktivít/podujatí v rámci jedného projektu 

a) Zhrnutie výstupov projektu – prijímateľ je povinný opísať všetky etapy realizácie projektu, 

povahu aktivít a podujatí, ktoré v priebehu roka realizoval vzhľadom na ciele a zámery, ktoré 

si stanovil v žiadosti a spresnil v zmluve. Prijímateľ uvedie aj prípadné zmeny oproti pôvod-

nému plánu, ktoré nastali v priebehu realizácie projektu. Jednotlivé podujatia a aktivity ná-

sledne samostatne zhrnie podľa príslušných charakteristík uvedených v tomto zozname. 

 

b)  Miesto a čas realizácie projektu – prijímateľ uvedie miesto a čas realizácie odbornej aktivity. 

 

c) Realizátori projektu - prijímateľ predloží súpis mien a funkcií všetkých umeleckých a neumelec-

kých participantov, ktorý sa na organizácii projektu v priebehu roka podieľali (napr. autori, ma-

nažment, organizačný tím, obslužný personál, atď.). Realizátorov jednotlivých podujatí a aktivít 

následne samostatne opíše podľa príslušných charakteristík uvedených v tomto zozname. 

 

d) Cieľová skupina - prijímateľ všeobecne charakterizuje účastníkov/divákov/návštevníkov pod-

ujatí a aktivít podporených fondom, následne samostatne uvedie, koľko sa ich zúčastnilo na 

všetkých podujatiach a aktivitách realizovaných organizáciou a koľko na podujatiach a aktivi-

tách podporených fondom. Cieľové skupiny jednotlivých podujatí a aktivít následne samo-

statne zhrnie podľa príslušných charakteristík uvedených v tomto zozname. Prijímateľ popíše 

prínos projektu pre seba a cieľovú skupinu, pre ktorú bol určený.  

 

e) Propagácia a informovanosť o projekte - prijímateľ predloží informácie o výstupoch z media-

lizácie a propagácie projektu. Uvedie maximálne 3 digitálne printscreeny internetovej strán-

ky, na ktorej primárne informoval o svojich podujatiach a aktivitách. Ak propagoval projekt 

na viacerých verejných internetových stránkach, portáloch, sociálnych sieťach a pod., priloží 

maximálne 10 printscreenov z každej takejto informácie v digitálnej podobe. Ak informácie 

vyšli aj v tlačených médiách, predloží maximálne 10 digitálnych oskenovaných kópií takýchto 

informácií. Plagáty, pozvánky, bulletiny je povinný predložiť v digitálnom prevedení a jeden 

kus v tlačenej podobe (ak boli súčasťou projektu), pričom kancelária fondu po kontrole tlače-

nú verziu materiálu nie je povinná archivovať. Iné formy propagácie (rozhlas, televízia, billbo-

ardy, atď.) prijímateľ primerane digitálne zdokumentuje a predloží ich súpis. Prijímateľ nie je 

povinný samostatne zdokumentovať propagáciu jednotlivých podujatí a aktivít, ktoré v prie-

behu roka organizoval, ale  predkladá výber 8 až 10 digitálnych fotografií za celý projekt, kto-

ré najvýstižnejšie dokumentujú a potvrdzujú propagáciu jednotlivých súčastí projektu. Prijí-

mateľ je povinný na vyžiadanie fondu predložiť kompletnú dokumentáciu propagácie všet-

kých aktivít, ktoré boli realizované s podporou z verejných zdrojov. 
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f) Odborná a mediálna odozva – prijímateľ predloží informácie o odbornej kritike a mediálnej 

reakcii na podujatie, vrátane negatívnej odozvy. Ak projekt nebol odborne a mediálne reflek-

tovaný, prijímateľ je povinný túto informáciu uviesť a podať vysvetlenie. Prijímateľ nie je po-

vinný samostatne uvádzať odbornú a mediálnu odozvu na jednotlivé podujatia a aktivity, kto-

ré v priebehu roka organizoval, ale predkladá za celý projekt výber 8 až 10 odborných 

a mediálnych ohlasov v digitálnej podobe vo forme printscreenu, alebo oskenovanej digitál-

nej kópie tlačeného textu (prijímateľ neuvádza informácie vo forme hypertextového linku).  

 

5) Medzinárodné podujatia, prezentácie, mobility 
 

a) Zhrnutie výstupov projektu – prijímateľ je povinný opísať všetky etapy realizácie projektu, 

hlavné podujatie projektu a sprievodné podujatia (ak boli súčasťou projektu) vzhľadom na 

ciele a zámery, ktoré si stanovil v žiadosti a spresnil v zmluve. Podujatie prijímateľ fotografic-

ky zdokumentuje a predloží maximálne 3 až 5 digitálnych fotografií podujatia, alebo predloží 

audiovizuálny záznam časti/celého podujatia. V prípade individuálnych mobilít prijímateľ nie 

je povinný predložiť fotografickú dokumentáciu, ak to povaha projektu neumožňuje. Prijíma-

teľ uvedie aj prípadné zmeny oproti pôvodnému plánu, ktoré nastali v priebehu realizácie 

projektu.  
 

b) Účinkujúci / realizátori - prijímateľ predloží súpis mien a funkcií všetkých umeleckých účinku-

júcich a neumeleckých participantov na projekte (napr. autor, spoluautori, režisér, drama-

turg, choreograf, organizačný tím, lektor, expert, atď.). V prípade individuálnych mobilít pri-

jímateľ neuvádza ďalších účinkujúcich/realizátorov, ak to povaha projektu neumožňuje. 
 

c) Miesto a čas realizácie projektu – prijímateľ uvedie miesto a čas medzinárodného poduja-

tia/prezentácie/mobility (vrátane sprievodných podujatí, ak boli súčasťou projektu). 
 

d) Cieľová skupina - prijímateľ stručne charakterizuje účastníkov podujatia. Zároveň je povinný 

uviesť približný počet účastníkov podujatia/prezentácie/mobility (vrátane sprievodných pod-

ujatí, ak boli súčasťou projektu). Prijímateľ popíše prínos projektu pre seba a cieľovú skupinu, 

pre ktorú bol určený.  
 

e) Propagácia a informovanosť o projekte - prijímateľ predloží informácie o výstupoch z media-

lizácie a propagácie projektu. Uvedie maximálne 3 digitálne printscreeny internetovej strán-

ky, na ktorej primárne informoval o podujatí, alebo na ktorom je podujatie propagované. Ak 

bol projekt propagovaný na viacerých verejných internetových stránkach, portáloch, sociál-

nych sieťach a pod., priloží jeden printscreen z každej takejto informácie v digitálnej podobe. 

Ak informácie vyšli aj v tlačených médiách, predloží maximálne 5 digitálnych oskenovaných 

kópií takýchto informácií. Plagáty, pozvánky, bulletiny je povinný predložiť v digitálnom pre-

vedení a jeden kus v tlačenej podobe (ak boli súčasťou projektu), pričom kancelária fondu po 

kontrole tlačenú verziu materiálu nie je povinná archivovať. Iné formy propagácie (rozhlas, 

televízia, billboardy, atď.) prijímateľ primerane digitálne zdokumentuje a predloží ich súpis. 
 

f) Odborná a mediálna odozva – prijímateľ predloží informácie o odbornej kritike a mediálnej 

reakcii na medzinárodné podujatie/prezentáciu/mobilitu, vrátane negatívnej odozvy. Ak pro-

jekt nebol odborne a mediálne reflektovaný, prijímateľ je povinný túto informáciu uviesť 
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a podať vysvetlenie. Prijímateľ priloží maximálne 5 odborných a mediálnych ohlasov 

v digitálnej podobe vo forme printscreenu, alebo oskenovanej digitálnej kópie tlačeného tex-

tu (prijímateľ neuvádza informácie vo forme hypertextového linku). 
 

6) Výskum a vzdelávacie aktivity 

a) Zhrnutie výstupov projektu – prijímateľ je povinný opísať všetky etapy realizácie projektu, 

hlavné podujatie/výskumnú/odbornú aktivitu projektu a sprievodné podujatia (ak boli súčas-

ťou projektu) a jeho/jej prínos vzhľadom na ciele a zámery, ktoré si stanovil v žiadosti 

a spresnil v zmluve. V prípade vzdelávacích aktivít prijímateľ fotograficky zdokumentuje 

a predloží maximálne 3 až 5 digitálnych fotografií podujatia, alebo predloží audiovizuálny zá-

znam časti/celého podujatia. Výskumné aktivity prijímateľ dokomentuje iba v prípade, ak to 

umožňuje povaha projektu. Prijímateľ uvedie aj prípadné zmeny oproti pôvodnému plánu, 

ktoré nastali v priebehu realizácie projektu.  
 

b) Účinkujúci / realizátori - prijímateľ predloží súpis mien a funkcií všetkých umeleckých účinku-

júcich a neumeleckých/výskumných/odborných participantov na projekte (napr. autor, spo-

luautori, režisér, organizačný tím, lektor, expert, atď.).  
 

c) Miesto a čas realizácie projektu – prijímateľ uvedie miesto a čas (vrátane sprievodných pod-

ujatí, ak boli súčasťou projektu). 
 

d) Cieľová skupina - prijímateľ stručne charakterizuje účastníkov projektu. Zároveň je povinný 

uviesť presný počet platiacich účastníkov podujatia (vrátane sprievodných podujatí, ak boli 

súčasťou projektu). Ak projekt nemal platiacich účastníkov, prijímateľ uvedie odhadovaný 

počet návštevníkov/účastníkov podujatia. V prípade výskumných/odborných aktivít prijíma-

teľ nie je povinný predložiť počet účastníkov, ak to povaha projektu neumožňuje. Prijímateľ 

popíše prínos projektu pre seba a cieľovú skupinu, pre ktorú bol určený.  
 

e) Propagácia a informovanosť o projekte - prijímateľ predloží informácie o výstupoch z media-

lizácie a propagácie projektu. Uvedie maximálne 3 digitálne printscreeny internetovej strán-

ky, na ktorej primárne informoval o vzdelávacom podujatí/výskumnej/odbornej aktivite. Ak 

propagoval projekt na viacerých verejných internetových stránkach, portáloch, sociálnych 

sieťach a pod., priloží jeden printscreen z každej takejto informácie v digitálnej podobe. Ak in-

formácie vyšli aj v tlačených médiách, predloží maximálne 5 digitálnych oskenovaných kópií 

takýchto informácií. Plagáty, pozvánky, bulletiny je povinný predložiť v digitálnom prevedení 

a jeden kus v tlačenej podobe (ak boli súčasťou projektu), pričom kancelária fondu po kontro-

le tlačenú verziu materiálu nie je povinná archivovať. Iné formy propagácie (rozhlas, televízia, 

billboardy, atď.) prijímateľ primerane digitálne zdokumentuje a predloží ich súpis. 
 

f) Odborná a mediálna odozva – prijímateľ predloží informácie o odbornej kritike a mediálnej 

reakcii na podujatie, vrátane negatívnej odozvy. Ak projekt nebol odborne a mediálne reflek-

tovaný, prijímateľ je povinný túto informáciu uviesť a podať vysvetlenie. Prijímateľ priloží 

maximálne 5 odborných a mediálnych ohlasov v digitálnej podobe vo forme printscreenu, 

alebo oskenovanej digitálnej kópie tlačeného textu (prijímateľ neuvádza informácie vo forme 

hypertextového linku). 
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7) Akvizície nadobudnuté s finančnou podporou fondu 

a) Zhrnutie výstupov projektu – prijímateľ je povinný stručne opísať všetky etapy realizácie pro-

jektu, prínos akvizície pre danú inštitúciu vzhľadom na ciele a zámery, ktoré si stanovil 

v žiadosti a spresnil v zmluve (napr.: uviesť počet knižničných jednotiek zakúpených z dotácie, 

počet exemplárov, tematické skupiny a počet knižničných jednotiek v rámci týchto skupín, 

umiestnenie knižničného fondu zakúpeného z dotácie). Prijímateľ predloží podrobný súpis 

nadobudnutého knižničného fondu alebo zbierkových predmetov. V prípade akvizície kniž-

ničných fondov je prijímateľ povinný predložiť 5 digitálnych fotografií kníh označených nálep-

kou/pečiatkou s logom FPU. Prijímateľ uvedie aj prípadné zmeny oproti pôvodnému plánu, 

ktoré nastali v priebehu realizácie projektu.  

 

V prípade dokladovania akvizície knižničného fondu je prijímateľ povinný predložiť fotokópiu 

alebo tlačový výstup so spracovanými knižničnými jednotkami zakúpenými z dotácie. Každá 

strana fotokópie alebo tlačového výstupu z prírastkového zoznamu musí byť podpísaná a 

opečiatkovaná štatutárnym orgánom inštitúcie (prijímateľom), čím potvrdí, že fotokópia ale-

bo tlačový výstup z prírastkového zoznamu súhlasí s originálom. Prírastkový zoznam musí ob-

sahovať všetky identifikačné údaje podľa Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

č. 421/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, 

vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach. V prírastkovom zozname musia byť 

označené knihy kúpené z dotácie poskytovateľa. 

V prípade dokladovania akvizície zbierkových predmetov je prijímateľ povinný predložiť kópiu 

prírastkovej knihy, kde budú vyznačené nadobudnuté zbierkové predmety, vrátane uvedenia 

evidenčného čísla a digitálnej fotodokumentácie týchto zbierkových predmetov (maximálne 3 

digitálne zábery každého predmetu). Prijímateľ musí rovnako dodať kópiu zápisnice zo zasa-

dania komisie na tvorbu zbierok a kópie zmlúv o nadobudnutí zbierkových predmetov. 

b) Cieľová skupina - prijímateľ stručne charakterizuje cieľovú skupinu a odhadovaný počet náv-

števníkov inštitúcie, ktorí budú profitovať z výsledkov projektu. Prijímateľ popíše prínos pro-

jektu pre seba a cieľovú skupinu, pre ktorú bol určený.  

 

c) Miesto a čas realizácie projektu – prijímateľ uvedie miesto a čas realizácie odbornej aktivity. 

 

d) Propagácia a informovanosť o projekte - prijímateľ predloží informácie o výstupoch z media-

lizácie a propagácie projektu. Uvedie maximálne 3 digitálne printscreeny internetovej strán-

ky, na ktorej primárne informoval o projekte. Ak propagoval projekt na viacerých verejných 

internetových stránkach, portáloch, sociálnych sieťach a pod., priloží jeden printscreen 

z každej takejto informácie v digitálnej podobe. Ak informácie vyšli aj v tlačených médiách, 

predloží maximálne 5 digitálnych oskenovaných kópií takýchto informácií. Plagáty, pozvánky, 

bulletiny je povinný predložiť v digitálnom prevedení a jeden kus v tlačenej podobe (ak boli 

súčasťou projektu), pričom kancelária fondu po kontrole tlačenú verziu materiálu nie je po-

vinná archivovať. Iné formy propagácie (rozhlas, televízia, billboardy, atď.) prijímateľ prime-

rane digitálne zdokumentuje a predloží ich súpis. 
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e) Odborná a mediálna odozva – prijímateľ predloží informácie o odbornej kritike a mediálnej 

reakcii na projekt, vrátane negatívnej odozvy. Ak projekt nebol odborne a mediálne reflekto-

vaný, prijímateľ je povinný túto informáciu uviesť a podať vysvetlenie. Prijímateľ priloží ma-

ximálne 5 odborných a mediálnych ohlasov v digitálnej podobe vo forme printscreenu, alebo 

oskenovanej digitálnej kópie tlačeného textu (prijímateľ neuvádza informácie vo forme hy-

pertextového linku). 
 

8) Majetok a zlepšenie služieb nadobudnutých s finančnou podporou fondu 

a) Zhrnutie výstupov projektu - prijímateľ je povinný opísať všetky etapy realizácie projektu, 

prínos nadobudnutého majetku pre danú inštitúciu vzhľadom na ciele a zámery, ktoré si sta-

novil v žiadosti a spresnil v zmluve. V prípade ochrany zbierkových predmetov/knižničných 

jednotiek prijímateľ uvedie počet zbierkových predmetov/knižničných jednotiek, ktorých 

ochrana sa vďaka nadobudnutému majetku zvýšila, pričom je povinný opísať realizovaný spô-

sob ochrany (fyzická ochrana, mechanická, elektronická, mikrografia, digitalizácia a pod.). 

V prípade nadobudnutia majetku určeného pre používateľov/návštevníkov, prijímateľ uvedie, 

aké výhody projekt priniesol pre danú cieľovú skupinu. Prijímateľ predloží podrobný súpis 

nadobudnutého majetku s primeranou digitálnou fotodokumentáciou. V prípade vynovenia 

expozície, je potrebný aj stručný popis technickej realizácie (dizajn expozície, inštalácia, pro-

gramovanie digitálnej expozície, vytvorenie videa). Prijímateľ doplní podrobnú fotodokumen-

táciu s popisom z expozície alebo digitálnej expozície. Prijímateľ uvedie aj prípadné zmeny 

oproti pôvodnému plánu, ktoré nastali v priebehu realizácie projektu.  
 

b) Realizátori - prijímateľ predloží súpis mien a funkcií všetkých odborných realizátorov projektu 

(napr. organizačný tím, kurátor, múzejný pedagóg, lektori, experti, atď.).  
 

c) Miesto a čas realizácie projektu – prijímateľ uvedie miesto a čas realizácie odbornej aktivity 

(vrátane sprievodných podujatí, ak boli súčasťou projektu). 
 

d) Cieľová skupina - prijímateľ stručne charakterizuje cieľovú skupinu a odhadovaný počet náv-

števníkov inštitúcie, ktorí budú profitovať z výsledkov projektu. Prijímateľ popíše prínos pro-

jektu pre seba a cieľovú skupinu, pre ktorú bol určený.  
 

e) Propagácia a informovanosť o projekte - prijímateľ predloží informácie o výstupoch z media-

lizácie a propagácie projektu. Uvedie maximálne 3 digitálne printscreeny internetovej strán-

ky, na ktorej primárne informoval o projekte. Ak propagoval projekt na viacerých verejných 

internetových stránkach, portáloch, sociálnych sieťach a pod., priloží jeden printscreen 

z každej takejto informácie v digitálnej podobe. Ak informácie vyšli aj v tlačených médiách, 

predloží maximálne 5 digitálnych oskenovaných kópií takýchto informácií. Plagáty, pozvánky, 

bulletiny je povinný predložiť v digitálnom prevedení a jeden kus v tlačenej podobe (ak boli 

súčasťou projektu), pričom kancelária fondu po kontrole tlačenú verziu materiálu nie je po-

vinná archivovať. Iné formy propagácie (rozhlas, televízia, billboardy, atď.) prijímateľ prime-

rane digitálne zdokumentuje a predloží ich súpis. 

 

f) Odborná a mediálna odozva – prijímateľ predloží informácie o odbornej kritike a mediálnej 

reakcii na projekt, vrátane negatívnej odozvy. Ak projekt nebol odborne a mediálne reflekto-

vaný, prijímateľ je povinný túto informáciu uviesť a podať vysvetlenie. Prijímateľ priloží ma-
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ximálne 5 odborných a mediálnych ohlasov v digitálnej podobe vo forme printscreenu, alebo 

oskenovanej digitálnej kópie tlačeného textu (prijímateľ neuvádza informácie vo forme hy-

pertextového linku). 
 

9) Reštaurovanie/preparovanie/konzervovanie 

a) Zhrnutie výstupov projektu – prijímateľ je povinný opísať všetky etapy realizácie projektu, 

stručne predstaviť proces odborného ošetrenia zbierkového predmetu a opísať prínos tejto 

činnosti vzhľadom na ciele a zámery, ktoré si stanovil v žiadosti a spresnil v zmluve. Prijímateľ 

predloží tiež kópiu celého záznamu z reštaurovania alebo konzervovania (záznam o reštauro-

vaní alebo konzervovaní zbierkového predmetu / knižničného dokumentu spracovaný podľa 

príslušných ustanovení odsekov § 13 Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 

523/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v mú-

zeu alebo v galérii a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty. Rovnako je povinný predložiť 

primeranú digitálnu fotodokumentáciu procesu reštaurovania alebo konzervovania od ich za-

čiatku po ukončenie. Prijímateľ uvedie aj prípadné zmeny oproti pôvodnému plánu, ktoré na-

stali v priebehu realizácie projektu.  
 

b) Realizátori - prijímateľ predloží súpis mien a funkcií všetkých odborných participantov na 

projekte (napr. odborný pracovník, reštaurátor, organizačný tím, atď.). Zároveň preukáže, že 

reštaurovanie bolo realizované oprávneným reštaurátorom podľa Zákona č. 206/2009 Z. z.. 
 

c) Miesto a čas realizácie projektu – prijímateľ uvedie miesto a čas realizácie odbornej aktivity 

(vrátane sprievodných podujatí, ak boli súčasťou projektu). 
 

d) Cieľová skupina - prijímateľ stručne charakterizuje účastníkov projektu, ktorí budú mať prí-

nos z realizovanej odbornej aktivity, napr. návštevníkov, odborných pracovníkov a pod. Prijí-

mateľ popíše prínos projektu pre seba a cieľovú skupinu, pre ktorú bol určený.  
 

e) Propagácia a informovanosť o projekte - prijímateľ predloží informácie o výstupoch z media-

lizácie a propagácie projektu. Uvedie maximálne 3 digitálne printscreeny internetovej strán-

ky, na ktorej primárne informoval o odbornej aktivite. Ak propagoval projekt na viacerých ve-

rejných internetových stránkach, portáloch, sociálnych sieťach a pod., priloží jeden printscre-

en z každej takejto informácie v digitálnej podobe. Ak informácie vyšli aj v tlačených médiách, 

predloží maximálne 5 digitálnych oskenovaných kópií takýchto informácií. Plagáty, pozvánky, 

bulletiny je povinný predložiť v digitálnom prevedení a jeden kus v tlačenej podobe (ak boli 

súčasťou projektu), pričom kancelária fondu po kontrole tlačenú verziu materiálu nie je po-

vinná archivovať. Iné formy propagácie (rozhlas, televízia, billboardy, atď.) prijímateľ prime-

rane digitálne zdokumentuje a predloží ich súpis. 
 

f) Odborná a mediálna odozva – prijímateľ predloží informácie o odbornej kritike a mediálnej 

reakcii na podujatie, vrátane negatívnej odozvy. Ak projekt nebol odborne a mediálne reflek-

tovaný, prijímateľ je povinný túto informáciu uviesť a podať vysvetlenie. Prijímateľ priloží 

maximálne 5 odborných a mediálnych ohlasov v digitálnej podobe vo forme printscreenu, 

alebo oskenovanej digitálnej kópie tlačeného textu (prijímateľ neuvádza informácie vo forme 

hypertextového linku). 
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10) Tvorba (štipendium) 

a) Zhrnutie výstupov projektu – prijímateľ je povinný opísať všetky etapy realizácie projektu, 

vytvorené/uvedené dielo a sprievodné podujatia (ak boli súčasťou projektu) vzhľadom na cie-

le a zámery, ktoré si stanovil v žiadosti a spresnil v zmluve. Uvedenie/zverejnenie/vystavenie 

diela (ak boli súčasťou projektu) prijímateľ fotograficky zdokumentuje a predloží 5 až 10 rele-

vantných digitálnych fotografií podujatia, alebo predloží audiovizuálny záznam časti/celého 

podujatia. V prípade projektov, ktorých výstupom bol rukopis, prijímateľ ho predkladá štan-

dardne zalomený v digitálnej podobe v rozsahu uvedenom v zmluve. Ak ide o hudobné dielo, 

prijímateľ je povinný predložiť pracovnú, alebo finálnu nahrávku diela (ak bola súčasťou pro-

jektu). Vytvorené diela vizuálneho umenia musia byť všetky primerane fotograficky zdoku-

mentované. 
 

b) Autori/Účinkujúci/Vystavujúci - prijímateľ predloží súpis mien a funkcií všetkých umeleckých 

účinkujúcich a neumeleckých participantov na projekte (napr. autor, spoluautor, režisér, 

dramaturg, choreograf, organizačný tím, atď.). V prípade, že ide o dielo, ktorého výstupom je 

rukopis a má iba jedného autora, prijímateľ túto informáciu neuvádza. 
 

c) Miesto a čas realizácie projektu – prijímateľ uvedie miesto a čas uvedenia/vystavenia diela 

(ak boli súčasťou projektu). V prípade, že ide o dielo, ktorého výstupom je rukopis, prijímateľ 

túto informáciu neuvádza. 
 

d) Cieľová skupina - prijímateľ stručne charakterizuje účastníkov/návštevníkov verejnej prezen-

tácie diela a zároveň uvedie ich odhadovaný počet. V prípade projektov, ktorých súčasťou nie 

je verejná prezentácia vytvoreného diela, prijímateľ charakterizuje iba cieľovú skupinu, ktorej 

je vytvorené dielo určené. Prijímateľ popíše prínos projektu pre seba a cieľovú skupinu, pre 

ktorú bol určený.  
 

e) Propagácia a informovanosť o projekte - prijímateľ predloží informácie o výstupoch z media-

lizácie a propagácie projektu. Uvedie maximálne 3 digitálne printscreeny internetovej strán-

ky, na ktorej primárne informoval o uvedení diela. Ak propagoval projekt na viacerých verej-

ných internetových stránkach, portáloch, sociálnych sieťach a pod., priloží jeden printscreen 

z každej takejto informácie v digitálnej podobe. Ak informácie vyšli aj v tlačených médiách, 

predloží maximálne 5 digitálnych oskenovaných kópií takýchto informácií. V prípade, že pri-

jímateľ nepropagoval projekt, alebo o ňom informoval iným spôsobom, je povinný túto in-

formáciu poskytnúť a postup vysvetliť.    
 

f) Odborná a mediálna odozva – prijímateľ predloží informácie o odbornej kritike a mediálnej 

reakcii na projekt, vrátane negatívnej odozvy. Ak projekt nebol odborne a mediálne reflekto-

vaný, prijímateľ je povinný túto informáciu uviesť a podať vysvetlenie. Prijímateľ priloží ma-

ximálne 5 odborných a mediálnych ohlasov v digitálnej podobe vo forme printscreenu, alebo 

oskenovanej digitálnej kópie tlačeného textu (prijímateľ neuvádza informácie vo forme hy-

pertextového linku). 
 

V Bratislave 16.9.2016      Mgr. Jozef Kovalčik, PhD. 
        riaditeľ Fondu na podporu umenia 
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Príloha 2 

VECNÉ VYHODNOTENIE PROJEKTU 
Číslo zmluvy:  
Program/podprogram:  

Názov projektu:  

Obchodné meno  
/meno a priezvisko:  

 

Sídlo/miesto podnikania/bydlisko:   

IČO/rok narodenia:  

Štatutárny orgán:   

 

Vyhodnotenie podľa oblastí11 

Zhrnutie výstupov projektu: 
(maximálne 5000 znakov) 

 
 
 

Prílohy/vecné výstupy: 
 
 

Autori/ Účinkujúci/Realizátori pro-
jektu/Vystavujúci: 
(maximálne 2000 znakov) 

 
 
 

Miesto a čas realizácie projek-
tu/vydania publikácie: 
(maximálne 2000 znakov) 

 
 
 

Cieľová skupina: 
(maximálne 2000 znakov) 

 
 
 

Propagácia a informovanosť 
o projekte: 
(maximálne 2000 znakov) 

 
 
 

Prílohy/vecné výstupy: 
 
 

Odborná a mediálna odozva: 
(maximálne 2000 znakov) 

 
 
 

Prílohy/vecné výstupy: 
 
 

Iný komentár:   

 

Miesto podpisu  Dátum podpisu   Titul, meno a priezvisko prijímateľa Podpis  

 

                                                           
11 Prijímateľ popíše jednotlivé oblasti vecného vyhodnotenia v súlade s požiadavkami, ktoré sú podľa jednotlivých výstupov projektov 
uvedené v časti B – Vecné vyhodnotenie tejto príručky na strane 13 až 22. Ak to povaha vyhodnotenia projektu vyžaduje, prijímateľ nakopí-
ruje celú tabuľku alebo jej časti. 


