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Rozhodnutie riaditeľky 

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín zo dňa 21. novembra 2022  
(ev. č. 1086/2022) 

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

orgán podľa ust. § 15 ods. 7 písm. b) v spojení s § 4 ods. 2 písm. p) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na 
podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
právnych predpisov  

 
zrušuje 

 
v zmysle § 15 ods. 8 v spojení s § 4 ods. 2 písm. p)   zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu 
kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
právnych predpisov  
 

- rozhodnutie riaditeľa č. 23 o podporení žiadosti zo dňa 19.05.2022 (rómska národnostná 
menšina) k číslu žiadosti o poskytnutie dotácie 22-245-01514 vo výške 10 000 eur;  

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

 
a zároveň v spojení s ustanovením § 15 ods. 7 písm. b) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na pod-
poru kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších právnych predpisov s prihliadnutím na ustanovenie § 4 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave 
niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov 
 

            rozhodla o neposkytnutí finančných prostriedkov 
 

žiadateľovi: Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) , IČO: 31797580, Sídlo:  
Hurbanovo nám. 5, 81103 Bratislava vo fiškálnom roku 2022.  

 
 

Odôvodnenie:  

 

I. 

Riaditeľka Fondu rozhodnutiami o podporení citovanými vo výroku tohto rozhodnutia podporila 

žiadateľa: Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), IČO: 31797580, Sídlo:  Hurbanovo 

nám. 5, 81103 Bratislava vo fiškálnom roku 2022 sumou v celkovom úhrne vo výške 20 000 eur (slo-

vom: dvadsaťtisíc eur).  

 

V zmysle dát získaných z Portálu na evidenciu a monitorovanie pomoci, ktorý spravuje Protimono-

polný úrad Slovenskej republiky, Fond pri kontrole výšky poskytnutej pomoci žiadateľovi zistil, že 

v čase od 13.11.2020 do 17.05.2022 bola Asociácii pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu poskytnutá 

pomoc takto: 

 

- 13.11.2020 sumou vo výške 15 000 eur; 
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- 13.11.2020 sumou vo výške 15 000 eur;  

- 08.10.2021 sumou vo výške 13 000 eur; 

- 16.11.2021 sumou vo výške 10 000 eur;  

- 17.05.2022 sumou vo výške 195 320, 05 eur; 

 

Celkový úhrn poskytnutej pomoci  v čase od 13.11.2020 do 17.05.2022 tak dosiahol limitnú sumu 
v zmysle pravidiel pre poskytovanie minimálnej pomoci (§ 4 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niekto-
rých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
/zákon o štátnej pomoci/ v znení neskorších predpisov); táto limitná suma bola dosiahnutá dňa 
17.05.2022.  
 
 

II.  
 

 Podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013  z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 
a 108 Zmluvy o fungovaní EÚ na pomoc de minimis (ÚV EÚ L 352, 24.12.2013, s. 1), ktoré nadobudlo 
účinnosť 1.1.2014, minimálna pomoc (pomoc de minimis) predstavuje pomoc, ktorá v priebehu akého-
koľvek obdobia troch fiškálnych rokov neprekročí v prepočte súhrnne 200 000 EUR pre jedného podni-
kateľa. 
 
Pomoc de minimis sa vzťahuje na pomoc poskytnutú podnikom vo všetkých sektoroch okrem 
 

a. pomoci v prospech podnikov pôsobiacich v sektore rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťa-
huje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000  zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami 
rybolovu a akvakultúry (Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22). 

b. pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov; 

c. pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v sektore spracovania a marketingu poľnohospodárskych 
výrobkov, a to v týchto prípadoch: 

1. ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto 
výrobkov kúpených od prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na 
trhu príslušnými podnikmi; 

2. ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená 
prvovýrobcom; 

d. pomoci na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoci 
priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo 
inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou; 

e. pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným. 
 

 

Na Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 

Zmluvy o fungovaní EÚ na pomoc de minimis (ÚV EÚ L 352, 24.12.2013, s. 1) priamo odkazuje aj § 4 

zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.  

 

V zmysle § 15 ods. 7 písm. b) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných 

menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov riaditeľ roz-

hodne o neposkytnutí finančných prostriedkov, ak poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétnu 

žiadosť odborná rada neodporučila alebo ak to nie je v súlade s týmto zákonom alebo s pravidlami  

http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1407&DTA=2013&qid=1462951301385&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX:32013R1379
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1407&DTA=2013&qid=1462951301385&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
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poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu (Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013; zákon 

č. 358/2015 Z. z. o  o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov). 

 

 

                                                                                        III.  

 

Fond konštatuje, že Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) dosiahla limitnú výšku 

minimálnej pomoci 200 000 eur v zmysle pravidiel podľa citovaných právnych aktov dňa 17.05.2022, 

preto je poskytnutie ďalšej finančnej pomoci vo fiškálnom roku 2022 neprípustné.  Vzhľadom na uve-

dené riaditeľka Fondu rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

 

Poučenie: 
 

Proti rozhodnutiu riaditeľky Fondu v zmysle § 15 ods. 7 zákona č. 138/2017 Z. z. v znení neskor-
ších predpisov nie je možné podať podľa § 15 ods. 9 cit. zákona  odvolanie. 
 

 
 

V Bratislave dňa 21. novembra 2022 
 

 

____   ________ 
                                    PhDr. Alena Kotvanová 

riaditeľka 
Fond na podporu 

kultúry národnostných menšín 

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

