
Číslo dohody MK SR: MK-77/2020/M 

Číslo dohody PMÚ SR: ZML-16/2020

Dohoda o poskytovaní údajov
uzatvorená v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej 
správe a o zmene a doplnení niektoiých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom 

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)

(ďalej len „dohoda“)

Účastníci dohody:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
sídlo: Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
IČO: 00 165 182
zastúpený: Natália Milanová

ministerka kultúry
(ďalej len „MK SR“) 

a

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

sídlo: Drieňová 24, 826 03 Bratislava
IČO: 00 699 063
zastúpený: JUDr. Tibor Menyhart

predseda úradu 
(ďalej len „PMÚ SR“)

(ďalej spolu len „účastníci dohody“)

Článok I 
Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je spolupráca medzi účastníkmi dohody pri vzájomnom 
poskytovaní údajov z informačných systémov oboch účastníkov dohody špecifikovaných 
v článku III tejto dohody, a to v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných 
technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 95/2019 Z. z.“) a zákonom 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) (ďalej len „zákon č. 358/2015 
Z. z.“)-
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Článok II 
Základné pojmy

1. Informačný systém pre evidenciu a monitorovanie pomoci (ďalej ako „IS SEMP“) je 
informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o poskytnutej pomoci 
v Slovenskej republike. IS SEMP je centrálny register zriadený zákonom č. 358/2015 Z. 
z..

2. PMÚ SR je koordinátor pomoci, ktorý je súčasne správcom agendy IS SEMP.
3. Informačný systém Centrálna správa registratúry (IS CSR) -  registrovaný v MetalS pod 

identifikátorom isvs_369, ktorého integrálnou súčasťou je modul úradnej komunikácie 
(v ďalšom spoločne len „MUK“), v ktorom MK SR eviduje údaje o subjektoch, ktorým 
bola poskytnutá dotácia v súlade so zákonom NR SR č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Článok III 
Poskytovanie údajov

1. MK SR poskytuje údaje do IS SEMP z MUK za účelom plnenia informačnej povinnosti 
v zmysle § 13 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 358/2015 Z. z., a to podľa špecifikácie uvedenej 
v prílohe č. 1 - Zápis údajov pre minimálnu pomoc.

2. MK SR ako poskytovateľ pomoci, resp. vykonávateľ schémy, zaznamenáva údaje 
o poskytnutej pomoci do IS SEMP formu sprístupnenia G2G integračného rozhrania 
(API).

3. Na tento účel bude zodpovedným osobám MK SR zriadený prístup do IS SEMP CRM 
(rozhranie, kde ma prístup len PMÚ SR) s vytvorením špeciálnej role, ktorá bude mať 
prístup len k zaznamenávaniu údajov bez prístupu k iným údajom uvedeným v tomto 
rozhraní.

4. Zaznamenávanie údajov počas trvania tejto dohody zo strany MK SR bude považované 
za splnenie povinnosti poskytovateľä minimálnej pomoci, resp. vykonávateľa schémy, 
ktorá mu vyplýva z § 13 zákona č. 358/2015 Z. z. za predpokladu, že bude dodržaná 
zákonom stanovená lehota päť pracovných dní od poskytnutia pomoci.

Článok IV 
Spôsob plnenia dohody

1. Údaje sa začnú poskytovať od nadobudnutia účinnosti tejto dohody.
2. Účastníci dohody písomne oznámia bezodkladne od podpísania tejto dohody kontaktné 

údaje osôb, ktoré budú zodpovedné za plnenie dohody. Zmenu zodpovedných osôb 
oznámia účastníci dohody písomne, najneskôr do piatich pracovných dní od vykonania 
zmeny.

3. Účastníci dohody sa zaväzujú vzájomne a bezodkladne informovať o všetkých 
skutočnostiach, ktoré môžu mať podstatný vplyv na vzájomnú spoluprácu.

4. Každý účastník dohody zodpovedá za údaje poskytnuté druhému účastníkovi dohody 
a súčasne sa zaväzuje využiť ich len pre účely vyplývajúce z prístupných právnych 
predpisov v zmysle čl. III tejto dohody.

5. Účastníci dohody sa zaväzujú poskytovať si navzájom plnenie vyplývajúce z tejto 
dohody bezodplatne.

6. V prípade spracovania a nakladania s osobnými údajmi účastníci dohody postupujú v 
zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len
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„Nariadenie“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“).

Článok V

zašlú nové, vzájomne dohodnuté, znenie danej prílohy elektronicky na kontaktné 
emailové adresy. Na účinnosť oznámenia je potrebné schválenie zo strany kontaktnej 
osoby druhého účastníka dohody.

4. Táto dohoda je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 
po jej podpísaní PMU SR dostane dva (2) rovnopisy a MK SR dostane štyri (4) 
rovnopisy.

5. Túto dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len so súhlasom oboch účastníkov dohody, 
a to iba formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami 
oboch účastníkov dohody. Dodatok sa po podpísaní stane neoddeliteľnou súčasťou tejto

dohodu uzatvárajú na základe ich skutočnej, vážnej, určitej a slobodnej vôle a na znak 
súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

účastníkov dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je:
Príloha č. 1 -  Zápis údajov pre minimálnu pomoc (ďalej len „Príloha“).

3. Prípadné zmeny v prílohe môžu byť vzájomne dohodnuté medzi účastníkmi dohody bez 
nutnosti uzatvárať osobitný dodatok k tejto dohode. V takom prípade si účastníci dohody

dohody.
6. Práva a povinnosti účastníkov dohody v tejto dohode podrobnejšie neupravené sa riadia 

všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
7. Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že túto

U  NOV. 2020 13. m wa
V Bratislave dňa V Bratislave dňa

Za MK SR: Za PMÚ SR:

Natália Milanová
ministerka kultúry

JUDr. Tibor Menyhart
predseda úradu
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Príloha č. 1 k Dohode o poskytovaní údajov medzi 
Protimonopolným úradom Slovenskej republiky 

a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky

1. Okruhy poskytovaných údajov

Charakteristika Popis
Príjemcovia/
Organizácie

Súbor Semp Import Organizacii, importná mapa 
SempImportOrganizacii

Prípad Súbor Semp Import Prípadov, importná mapa 
SempImportPripad

2. Špecifikácia údajov poskytovaných z informačného systému Ministerstva kultúry SR pre PMÚ 
2.1 Príjemcovia/Organizácie

Pole Povinnosť Typ poľa Dĺžka
poľa Hodnoty Poznámka

Názov
organizácie

Áno text 160

Obchodné
meno

Áno text 160 Povinnosť na základe zákona 
č. 358/2015 Z.z.

ICO Áno*
(pozri
poznámku)

text 20 Na základe zákona č. 
358/2015 Z.z.
V prípade, že príjemca nemá 
IČO vloží sa do poľa IČO DIČ

DIČ Nie text 20
Telefón Nie text 50
Telefón - 
mobil

Nie text 50

Fax Nie text 50
E-mail Nie Text 100
Web stránka Nie Text 200
Priezvisko Nie text 83
Meno Nie text 50
Titul Nie Výber z 

hodnôt
Bc.
Mgr.
Ing.
Dr.
JUDr.
MUDr.
MVDr.
RNDr.
PhDr.

Telefón - 
domov

Nie text 50

Ulica Áno text 100 Na základe zákona č. 
358/2015 Z.z.
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Pole Povinnosť Typ poľa Ofžka
pofa Hodnoty Poznámka

Popisné číslo 
domu

Áno text 20 Na základe zákona č. 
358/2015 Z.z.

PSČ Áno Text 5 Povinnosť na základe zákona 
č. 358/2015 Z.z.

Obec / Mesto Áno Text 12 SK NUTS -  povinnosť na 
základe zákona č. 358/2015 
Z.z.

Typ podniku Áno Výber z 
hodnôt

Mikropodnik 
Malý podnik 
Stredný podnik 
Veľký podnik 
MSP
Všetky typy 
podnikov

Povinnosť na základe zákona 
č. 358/2015 Z.z.

Typ
vlastníctva
spoločností

Nie Výber z 
hodnôt

Štátny
Súkromný
Neurčený

Nadradená
organizácia

Nie Text 20 IČO nadradenej 
organizácie

Ak sa jedná o jediný podnik, 
položka je povinná!

Kontaktná 
osoba - 
poverený 
zástupca 
príjemcu

Nie text 160

Fiškálny rok - 
dátum 
platnosti do

Nie Dátum

Fiškálny rok - 
dátum 
platnosti od

Nie Dátum

Popis Nie text 2000
Typ subjektu - 
poskytovateľ

Nie Áno/Nie

Typ subjektu - 
vykonávateľ

Nie Áno/Nie

Typ subjektu -
príjemca
pomoci

Nie Áno/Nie

2



2.2 Prípad

Pole Povinnosť Typ poľa Dĺžka
poľa Hodnoty Poznámka

Názov Áno text Yoo Povinnosť na základe zákona č. 
358/2015 Z.z.

Pomoc Áno Výber z 
hodnôt

Minimálna
pomoc

Typ
opatrenia
pomoci

Ano katalóg 20160210_IS_SEMP_CRM_Expor 
t_Typ-opatrenia- 
pomoci_GU ID_vl_0

Forma 
pomoci 1

Ano katalóg Externý katalóg 
Forma pomoci s 
identifikátormi

20160210_IS_SEMP_CRM_Expor 
t_Forma-pomoci_GUID_vl_0, 
povinnosť na základe zákona č. 
358/2015 Z.z.

Forma 
pomoci 2

Nie katalóg Externý katalóg 
Forma pomoci s 
identifikátormi

20160210_IS_SEMP_CRM_Expor 
t_Forma-pomoci_GUID_vl_0

Forma 
pomoci 3

Nie katalóg Externý katalóg 
Forma pomoci s 
identifikátormi

20160210JS_SEMP_CRM_Expor 
t_Forma- pomoci_G U1 D_v 1 0

Nariadenie
EK

Nie katalóg Externý katalóg 
Nariadenie s 
identifikátormi

20160210_IS_SEMP_CRM_Expor
t_Nariadenie-EK_GUID_vl_0

Schéma
pomoci

Ano Referenci
a

Identifikátor z už
vytvorenej
schémy

Cieľ pomoci Áno katalóg Externý katalóg 
Ciel Pomoci s 
identifikátormi

20160210_IS_SEMP_CRM_Expor 
t_Ciel-pomoci_GUID_vl_0, 
povinnosť na základe zákona č. 
358/2015 Z.z.

Odvetvie Áno Text 10 Číselník
štatistického
úradu

Kod SK NACE, povinnosť na 
základe zákona č. 358/2015 Z.z.

Dôvod stavu Nie Výber z 
hodnôt

Zaevidovaná 
Vrátená na 
dopracovanie 
Upravená 
Schválená

Dôvodu 
stavu popis - 
textová 
poznámka

Nie Text 2000

Poskytovateľ Áno Text 20 IČO
poskytovateľa
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Pole Povinnosť Typ pofa Dĺžka
poľa Hodnoty Poznámka

Vykonávateľ Áno Text 20 IČO vykonávateľa

IČO-
príjemcu
pomoci

Áno*
(pozri
poznámka)

Text 20 IČO príjemcu 
pomoci

Na základe zákona č. 358/2015 
Z.z.
V prípade, že príjemca nemá IČO 
vloží sa do poľa IČO DIČ

DIC -
príjemcu
pomoci

Nie text 20

Bankový
účet
príjemcu 
pomoci - pre 
daný prípad

Nie text 50

Číslo zmluvy 
- medzi 
poskytovateľ 
om a
príjemcom

Nie text 20

Dátum
poskytnutia
pomoci

Ano Dátum Povinnosť na základe zákona č. 
358/2015 Z.z.

Výška
poskytnutej
pomoci

Ano číslo Povinnosť na základe zákona č. 
358/2015 Z.z.

Výška
ročného
obratu
príjemcu
pomoci -
suma

Nie číslo

Schválená 
pomoc - 
podiel
prostriedkov 
EÚ v %

Nie číslo

Schválená 
pomoc - 
schválená 
suma
prostriedkov
EÚ

Nie číslo

3. Forma poskytovaných údajov:
Údaje sú poskytované v dávkových súboroch v csv formáte.
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