
Metodická príručka 

na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2018 

 

Poskytovanie dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len 
„ministerstva“) vyplýva: 
 

- zo zákona č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v 
pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 
617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona 
č. 287/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“), 

- z vyhlášky MS SR č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri 

vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o 

poskytnutie dotácie v znení vyhlášky MS SR č. 271/2017 Z. z. (ďalej len „vyhláška“). 

 

Článok 1 

Účel Metodickej príručky  

 

Účelom Metodickej príručky je zabezpečenie jednotného postupu pri poskytovaní dotácie v pôsobnosti 

ministerstva (ďalej len „dotácia“), a to najmä pri : 

- predkladaní, prijímaní a registrácii žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“ ), 

- posudzovaní úplnosti žiadosti vrátane všetkých jej príloh, preukazovaní splnenia podmienok 

potrebných na poskytnutie dotácie a pri odstraňovaní formálnych nedostatkov žiadosti, 

- postupe komisie pri vyhodnocovaní projektov žiadosti o poskytnutie dotácie,  

- uzatváraní zmluvy o poskytnutí dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv 

a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu 

a ostatným prejavom intolerancie (ďalej len „zmluva“),  

- zmene podmienok poskytnutia a použitia dotácie, vyúčtovaní poskytnutej dotácie, 

- používaní elektronického dotačného systému.   

 

Článok 2 

 

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2018 (ďalej len „výzva“) zverejňuje 

ministerstvo najmenej dva mesiace pred termínom predkladania žiadostí na svojom webovom sídle: 

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Dotacie/Uvod.aspx 

 

Článok 3 

 

Informácia o tom, aký spôsob použitia dotácie nie je možný v zmysle zákona a v zmysle zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „zákon o rozpočtových pravidlách“). je súčasťou Prílohy č. 3 - Usmernenia k vyúčtovaniu, 

oprávnenosti a neoprávnenosti výdavkov a zúčtovaniu dotácií.  

 

  

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Dotacie/Uvod.aspx


Článok 4 

Žiadosť o poskytnutie dotácie 

 

Žiadosťou sa rozumie písomná žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorá sa nachádza v elektronickom 

dotačnom systéme ministerstva, na internetovej adrese: 

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Dotacie/Uvod.aspx, pre rok 2018 (ďalej len 

„elektronický dotačný systém“) vrátane všetkých povinných príloh. Zoznam povinných príloh sa  podľa 

právnej formy žiadateľa prikladá v súlade so zákonom, zákonom o rozpočtových pravidlách a výzvy.  

 

A. Žiadosť sa predkladá ministerstvu písomne v termíne určenom vo výzve na predkladanie žiadostí a 
musí obsahovať  
 

a) označenie žiadateľa v rozsahu:  
1. meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, 
2. meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú 

osobu - podnikateľa, 
3. názov alebo obchodné meno, označenie právnej formy,  sídlo a identifikačné číslo, ak bolo 

pridelené, ak ide o právnickú osobu,  
b) označenie osoby podieľajúcej sa na realizácii projektu v rozsahu podľa písmena a), 
c) účel, na ktorý sa dotácia požaduje, 
d) výšku požadovanej dotácie. 

 
B. Prílohy k žiadosti  

V prípade, že žiadateľ o dotáciu podáva viac ako jednu žiadosť, prílohy dokladá iba raz, a k ostatným 
žiadostiam priloží informáciu, v ktorej žiadosti sa prílohy nachádzajú. 
 
Zoznam povinných príloh pre jednotlivé skupiny žiadateľov tvorí prílohu č. 2. 

 
Prílohami k žiadosti sú: 

 
a) popis projektu, 
b) štruktúrovaný rozpočet projektu a komentár k štruktúrovanému rozpočtu projektu, 
c) doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa nie starší ako tri mesiace; táto povinnosť sa 

nevzťahuje na žiadateľa ktorým je: 
- obec, 
- vyšší územný celok, 
- právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu 

subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, 
- právnická osoba zriadená osobitným predpisom1), 
- podnikateľ s miestom podnikania alebo sídlom podnikania na území Slovenskej republiky. 
d) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí 

a vyšších územných celkov; táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je obec a vyšší 
územný celok, 

e) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že dotáciu na tento projekt nežiada aj od iného subjektu 
alebo mu na tento projekt nebola od iného subjektu dotácia poskytnutá,  

f) kópia dokladu, ktorý identifikuje štatutárneho zástupcu žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, 
g) kópia dokladu o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má 

dotácia poukázať,  
h) čestným vyhlásením žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a 

potvrdením miestne príslušného správcu dane, nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nemá 
daňové nedoplatky, ak ide o splnenie podmienky vysporiadania finančných vzťahov so štátnym 
rozpočtom, 

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Dotacie/Uvod.aspx


i) potvrdením príslušného konkurzného súdu, nie starším ako tri mesiace, že nie je voči nemu 
vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu 
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

j) čestným vyhlásením žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia alebo exekúcia 
podľa osobitného predpisu,   

k) potvrdením príslušného inšpektorátu práce nie starším ako tri mesiace, že neporušil zákaz 
nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu 1,  

l) potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie starším ako tri mesiace, že 
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov 
na starobné dôchodkové sporenie, 

m) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, že nemá právoplatne uložený trest 
zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, a že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať 
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. 

n) doklad preukazujúci zabezpečenie spolufinancovania podľa § 4 ods. 2 zákona, najmä čestné 

vyhlásenie pri spolufinancovaní vlastnými zdrojmi, výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva, 

darovacia zmluva v prípade daru s účelovým určením, zmluva o úvere alebo zmluva o pôžičke, 

ak ide o použitie cudzích zdrojov. 

 

Článok 5 

Postup pri podávaní žiadostí žiadateľmi 

 

A. Žiadosť sa podáva elektronicky prostredníctvom elektronického dotačného systému a písomne 

do podateľne ministerstva. Elektronicky podaná žiadosť a písomne podaná žiadosť musia mať 

identický kód žiadosti, ktorý po zaregistrovaní generuje elektronický dotačný systém.     

B. Žiadateľ je povinný zaregistrovať sa v elektronickom dotačnom systéme a vytvoriť „Žiadosť o 

poskytnutie dotácie“. Žiadosť musí obsahovať aktuálne kontaktné údaje žiadateľa.   

C. Žiadateľ predkladá žiadosť písomne, v jednom originálnom vyhotovení, len na predpísaných 

formulároch, ktoré mu vygeneruje elektronický dotačný systém po ukončení elektronickej 

registrácie.   

D. Žiadateľ v elektronickom dotačnom systéme vyplní: 

a) popis projektu, 

b) štruktúrovaný rozpočet, 

c) komentár k štruktúrovanému rozpočtu, 

d) komplexný realizačný plán projektu, 

e) čestné vyhlásenie žiadateľa podľa čl. 4, ods. B písmena d), e), h), j), n) 

E. Dotáciu je možné poskytnúť len na projekt, alebo jeho aktivity, ktoré sa realizujú v príslušnom 

rozpočtovom roku, na ktorý sa dotácia požaduje. Aktivity projektu sa môžu začať vykonávať aj 

pred podpísaním zmluvy, nie však skôr ako 1. januára príslušného rozpočtového roka. 

V takomto prípade však žiadateľ nesie finančné riziko, že jeho žiadosť nebude schválená alebo, 

že bude mať odporučenú nižšiu výšku dotáciu oproti požadovanej výške dotácie.   

F. Poskytnutú dotáciu je možné použiť najneskôr do 31. decembra príslušného rozpočtového 

roka. Finančné prostriedky poukázané na účet prijímateľa po 1. auguste 2018 je prijímateľ 

povinný použiť najneskôr do 31. marca 2019 (okrem osobných výdavkov v zmysle zákona o 

rozpočtových pravidlách).    

G. Lehota na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie začína plynúť dňom zverejnenia výzvy a 

končí dňom uvedeným vo výzve na ukončenie predkladania žiadostí. Pre termín predloženia 

žiadosti je rozhodujúci dátum odoslania písomnej žiadosti na ministerstvo. 

a) Žiadosť zasielaná poštou – rozhodujúci je údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť 

najneskôr dátum uzávierky verejnej výzvy. 

                                                           
1 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 



b) Žiadosť doručená osobne – do podateľne ministerstva, najneskôr do dátumu uzávierky výzvy 

(podateľňa prijíma poštu: pondelok až štvrtok od 8.00 – 15.00 h, v piatok od 8,00 - 14,00, 

obedňajšia prestávka je každý deň od 11,30 – 12,00).   

H. Vytlačenú, opečiatkovanú a podpísanú žiadosť, ktorá bola registrovaná v elektronickom 

systéme, spolu so všetkými povinnými prílohami, žiadateľ predkladá v jednom pevne 

zviazanom origináli na adresu: 

Ministerstvo spravodlivosti SR 
Odbor ľudských práv  
Župné námestie 13 
813 11 Bratislava  
Slovenská republika 
 

Žiadosť musí byť doručená v zalepenej obálke, ktorá bude viditeľne označená slovami: „Žiadosť 

o poskytnutie dotácie LP/2018“. Za pevnosť väzby žiadosti zodpovedá žiadateľ! 

 

I. Žiadosti zaslané po termíne uvedenom v odseku G nebudú ministerstvom akceptované. 

J. Žiadosti zaslané formou  emailu  alebo faxom nebudú akceptované. 

K. Ak sa zistí, že žiadateľ nie je oprávneným subjektom pre poskytnutie dotácie, jeho žiadosť 

nebude akceptovaná a bude vyradená z ďalšieho posudzovania na získanie dotácie. 

L. Ak sa na realizácii projektu podieľa viacero subjektov, predkladateľom žiadosti môže byť iba 

jeden subjekt, ktorý bude vystupovať ako žiadateľ. 

 

Článok 6 

Postup pri posudzovaní úplnosti žiadostí a spôsob odstraňovania nedostatkov žiadosti 

 

A. V rámci výzvy nebudú akceptované žiadosti, ktoré nebudú registrované v rámci 

elektronického dotačného systému. Podobne nebudú akceptované žiadosti, ktoré síce boli 

registrované v rámci elektronického dotačného systému, avšak neboli doručené 

ministerstvu v požadovanom termíne aj fyzicky - poštou. Dbajte preto, prosím, na správny 

postup pri registrácii a predložení žiadosti.   

B. Po doručení žiadosti ministerstvu ministerstvo predloženú žiadosť zaeviduje a skontroluje jej 

obsah, úplnosť a správnosť, ako aj obsah, úplnosť a správnosť jej príloh.  

C. V prípade, ak sa počas administratívnej kontroly zistí, že žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti 

uvedené v § 5 zákona, výzve a ostatných usmerneniach, ktoré tvoria prílohy výzvy, ministerstvo 

vyzve žiadateľa, aby v lehote do 5 pracovných dní od doručenia výzvy na odstránenie 

nedostatkov odstránil nedostatky alebo neúplnú žiadosť doplnil. 

D. Výzva na odstránenie nedostatkov bude zaslaná výlučne elektronickou poštou 

prostredníctvom elektronického dotačného systému na e-mailovú adresu uvedenú žiadateľom 

v žiadosti.   

Vzhľadom na to, že komunikácia zo strany ministerstva ohľadne odstránenia nedostatkov v žiadosti 

bude prebiehať výlučne prostredníctvom e-mailov, dbajte, prosím, na to, aby ste v žiadosti uviedli 

funkčnú e-mailovú adresu a zároveň počas obdobia výzvy pravidelne kontrolovali obsah e-mailovej 

schránky za účelom dodržania lehôt určených na odstránenie nedostatkov.     

E. Za nedostatky v písomne doručenej žiadosti budú okrem absencie povinných príloh podľa čl. 4 

Metodickej príručky považované najmä: 

a) chýbajúci podpis na niektorom z miest, kde to formulár žiadosti, opisu projektu, 

rozpočtu a komentára rozpočtu vyžadujú;  

b) zjavné formálne chyby a preklepy (napr. nesprávne uvedené niektoré údaje, ktoré síce 

nebránia identifikácii žiadateľa a ďalšiemu procesu hodnotenia, ale môžu byť vytknuté 

pri následnej kontrole);  



c) nie sú vyplnené všetky časti popisu projektu, rozpočtu a komentára k rozpočtu;  

F. Neúplná žiadosť, ktorej nedostatky neboli žiadateľom odstránené ani po výzve na odstránenie 

nedostatkov, nebude predložená komisii na ďalšie posudzovanie. Dôvody neúplnosti žiadosti 

sú, okrem absencie príloh podľa čl. 4, najmä:  

a) žiadosť obsahuje potvrdenia alebo overené kópie potvrdení staršie ako tri mesiace k 

termínu podania, 

b) žiadosť nebola podaná na predpísaných formulároch, ktoré žiadateľovi vygeneroval 

informačný systém po ukončení elektronickej registrácie, 

c) žiadosť bola podaná po termíne predkladania žiadostí uvedenom vo výzve, 

d) žiadosť podal neoprávnený subjekt, 

e) žiadosť neobsahuje všetky povinné prílohy, 

f) nie sú vyplnené všetky časti popisu projektu,  

g) štruktúrovaný rozpočet nie je vyplnený, 

h) žiadosť neobsahuje podrobný komentár k rozpočtu, a to komentár každej položky 

rozpočtu, 

i) projekt (alebo jeho časť) bude realizovaný v inom ako v príslušnom rozpočtovom roku, 

na ktorý sa dotácia požaduje, okrem situácie podľa čl. 5 ods. F Metodickej príručky.  

j) Priložené čestné prehlásenie žiadateľa sa ukázalo ako nepravdivé.  

 

Článok 7 

                                                                       Vyhodnocovanie žiadostí 
 

Vyhodnocovanie žiadostí prebieha v zmysle vyhlášky. Rokovanie komisie sa uskutočňuje najneskôr dva 

mesiace po skončení termínu uvedeného vo výzve. Termín zasadnutia komisie závisí od ukončenia 
administratívnej kontroly všetkých žiadostí a odstránenia nedostatkov jednotlivými žiadateľmi. Zoznam 
schválených žiadostí sa spravidla uverejňuje do 30 dní od schválenia žiadosti komisiou. Následne sú 
úspešní žiadatelia informovaní o pridelení dotácie. 
 
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľa o dotáciu, že podľa vyhlášky je súčasťou procesu hodnotenia ústna 

prezentácia projektu komisiou na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie. Podrobnosti nájdete 

vo vyhláške. 

 
Článok 8 

Zmena podmienok použitia dotácie 

 

A. Zmena účelu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, je neprípustná. Ostatné zmeny sú prípustné. 

B. Prijímateľ dotácie je povinný emailom oznámiť zmeny do 14 dní odo dňa vzniku zmeny, ak ide 

o nepodstatnú zmenu v žiadosti alebo v zmluve, na adresu sídla ministerstva. Prijímateľ musí 

doručiť relevantné potvrdenia preukazujúce danú skutočnosť.   

Nepodstatnou zmenou sa rozumie najmä zmena: 

a) štatutárneho zástupcu prijímateľa, 

b) kontaktných údajov, 

c) sídla prijímateľa, 

d) bankového spojenia prijímateľa.   

 

C. Prijímateľ je povinný emailom požiadať o schválenie zmeny v projekte žiadosti alebo v zmluve 

najneskôr 20 dní odo dňa vzniku zmeny v prípade, ak ide o podstatnú zmenu a nedochádza k 

zmene v určenom spôsobe čerpania dotácie. O podstatnej zmene na základe odôvodnenej 

žiadosti prijímateľa rozhoduje ministerstvo.  



Podstatnou zmenou sa rozumie najmä zmena: 

a) termínu realizácie projektu žiadosti 

b) miesta realizácie projektu žiadosti. 

 

D. Prijímateľ je povinný písomne požiadať o schválenie zmeny v projekte žiadosti alebo v zmluve 

najneskôr 20 dní odo dňa vzniku zmeny v prípade, ak ide o zásadnú zmenu. O zásadnej zmene na 

základe písomnej odôvodnenej žiadosti prijímateľa rozhoduje poskytovateľ. Žiadosť sa považuje 

za schválenú momentom uzatvorenia dodatku k zmluve.  

 Zásadnou zmenou sa rozumie najmä zmena: 

a) štruktúry výdavkov uvedených v schválenom rozpočte projektu vyššia ako 15 % v rámci 

jednotlivých položiek štruktúrovaného rozpočtu, 

b) termínu použitia a vyúčtovania poskytnutej dotácie, 

c) cieľa použitia dotácie, 

d) názvu projektu žiadosti, 

e) názvu prijímateľa. 

 

Prijímateľ dotácie sa zaväzuje poskytnúť detailné informácie, ktoré od neho bude žiadať 

ministerstvo, či sú aktivity realizované v súlade so schváleným projektom. Prijímateľ dotácie 

poskytne vstup do priestorov, kde sú aktivity projektu uskutočňované, rovnako ako prístup k 

informáciám, ktoré sú nevyhnutné pre monitoring, finančnú kontrolu a audit. Monitoring môže byť 

vykonaný počas trvania zmluvy a počas obdobia piatich rokov od dátumu poskytnutia dotácie. Z 

tohto dôvodu musí mať prijímateľ k dispozícii originály účtovnej dokumentácie výdavkov po dobu 

piatich rokov od dátumu poskytnutia dotácie. 

Článok 9 

Publicita a monitorovanie 

 

A. Žiadateľ, ktorého projekt bude financovaný z prostriedkov dotácie, sa zaväzuje plniť aj ďalšie 

povinnosti, ktoré súvisia s publicitou a monitorovaním aktivít, najmä:   

 všetky výstupy realizovaných projektov (publikácie, bulletiny, pozvánky, prezentácie, plagáty a 

pod.) označiť logom ministerstva a nasledovným textom:   

 

 

 

 

 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR určenej na presadzovanie, 

podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, 

rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto 

dokumentu je výlučne zodpovedný  - meno konečného prijímateľa. 

 

 žiadateľ má možnosť použiť značku spoločnej vizuálnej identity Slovenska Good Idea Slovakia. 

Viac na: www.mzv.sk 

 

 minimálne 10 pracovných dní pred realizáciou podporených aktivít zaslať ministerstvu 

emailovú informáciu o plánovaných aktivitách projektu. 

 



B. Ministerstvo má právo vykonávať monitorovanie vecného plnenia projektu. Schválené projekty 

podliehajú vecnej kontrole, ktorá je zameraná na realizáciu podporovaných aktivít predovšetkým 

z účelového a kvalitatívneho hľadiska, a uskutočňuje sa formou priamej účasti na aktivitách, 

telefonickým preverením realizácie aktivít alebo návštevou v sídle prijímateľa dotácie. 

Ustanovenia o finančnej kontrole týmto nie sú dotknuté2.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí 

2. Povinné prílohy k žiadosti o dotáciu 

3. Usmernenie k vyúčtovaniu, oprávnenosti a neoprávnenosti výdavkov a zúčtovaniu dotácií  

4. Užitočné informácie a odkazy 

                                            

 

                                                           
2 Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 


