Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle 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
a Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci
a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správa
v znení neskorších predpisov v znení zákona 287/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“)
vyhlasuje

VÝZVU
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2018 v zmysle § 2 písm. b) zákona:
na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov

Všeobecné informácie:
1. Gestorom výzvy je ministerstvo.
2. Objem predpokladaných disponibilných finančných prostriedkov na účely tejto výzvy je 200 000
EUR.
3. Najnižšia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie a najnižšia výška poskytnutej dotácie
je 5000 eur a najvyššia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie, a maximálna výška
poskytnutej dotácie je 50 000 eur.
4. Žiadosti o poskytnutie dotácie je možné predkladať do 24. septembra 2018.

Poznámka: Táto výzva nenahrádza špecifické dotačné programy iných rezortov a organizácií (napr.
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva vnútra SR,
Ministerstva kultúry SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu splnomocnenca vlády
Slovenskej republiky pre rómske komunity, Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
atď.), ktoré sú zamerané na podporu potrieb osôb patriacich k zraniteľným skupinám, resp. podporu
sociálnych alebo podobných služieb.

Podmienky poskytnutia dotácie:
1. Dotáciu možno poskytnúť iba žiadateľovi, ktorému v čase podania žiadosti o dotáciu bola
právoplatným rozhodnutím udelená akreditácia MS SR podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach
trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obetiach“), ktorý spĺňa
podmienky podľa zákona a osobitného predpisu1 a
a) má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí a vyšších územných celkov,

1

§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

b) nežiada dotáciu na ten istý projekt aj od iného subjektu alebo mu na tento projekt nebola
poskytnutá dotácia od iného subjektu.
Ak je žiadateľom vyšší územný celok alebo občianske združenie so sídlom na území Slovenskej
republiky, nevzťahuje sa na nich povinnosť mať vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí
a vyšších územných celkov.
2. Podľa účelu použitia možno dotáciu poskytnúť na poskytovanie
a) všeobecnej odbornej pomoci,2 alebo
b) špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti.3
3. Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na
a)
b)
c)
d)
e)
f)

splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu,
činnosť, na ktorú má žiadateľ podľa osobitného predpisu4 poskytnuté prostriedky z verejného
rozpočtu,
na poskytovanie sociálnych služieb.

Postup pri predkladaní žiadostí:
1. Vzor formulára žiadosti o poskytnutie dotácie sa nachádza na webovom sídle ministerstva
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Dotacie/Dot%C3%A1cie-preakreditovan%C3%A9-subjekty.aspx
2. Žiadateľ vyplní zverejnený formulár žiadosti a následne žiadosť v listinnej forme spolu so všetkými
povinnými prílohami predloží ministerstvu. Žiadosť predkladá žiadateľ len na predpísaných
formulároch. Žiadosti predložené v inej ako predpísanej forme nebudú akceptované.
3. Vytlačenú, opečiatkovanú a podpísanú žiadosť, 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
2

V rozsahu vymedzenom podľa § 5 ods. 3 zákona o obetiach, t. j. na a) poskytnutie a náležité vysvetlenie
informácií podľa § 4 ods. 2 a 5 zákona o obetiach, b) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktoré jej patria
podľa tohto zákona, c) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktorá má postavenie poškodeného alebo svedka
v trestnom konaní, d) psychologická pomoc, e) poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej
viktimizácii.
3
V rozsahu vymedzenom podľa § 5 ods. 4 zákona o obetiach, t. j. na a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie, c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo
zdravia, d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného
sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.
4
Napríklad zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť musí byť doručená v zalepenej obálke, ktorá bude viditeľne označená slovami: „Žiadosť
o poskytnutie dotácie DOTČ/2018“
4. V prípade, ak sa počas administratívnej kontroly zistí, že žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti
uvedené v zákone, výzve a ostatných usmerneniach ministerstvo vyzve žiadateľa, aby v lehote do
5 pracovných dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov, odstránil nedostatky alebo
neúplnú žiadosť doplnil. Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať všetky povinné údaje a prílohy v súlade
so zákonom, výzvou a ostatnými usmerneniami, nebudú akceptované a predložené na
hodnotenie.
Termíny:


termín predkladania žiadostí je 24. september 2018, žiadosť zasielaná poštou - rozhodujúci je
údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy, t. j. 24
september 2018;



termín rokovania komisie stanovuje ministerstvo; rokovanie komisie sa uskutočňuje najneskôr
dva mesiace po skončení termínu na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie;



termín zaslania informácie ministerstva o poskytnutí/neposkytnutí dotácie je
kalendárnych dní od ukončenia rokovania komisie.

do 30

Upozorňujeme žiadateľov, že vystavenie potvrdení orgánmi štátnej a verejnej správy, konkurzným
súdom, sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami môže trvať až 30 dní od doručenia žiadosti o
vydanie potvrdenia. Preto odporúčame požiadať o vystavenie týchto potvrdení aspoň 6 týždňov pred
uzavretím výzvy.

Vyhodnotenie žiadosti a poskytnutie dotácie:
1. Jednotlivé žiadosti o dotáciu vyhodnocuje komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie
dotácie (ďalej len „komisia“) podľa § 6 zákona a 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. a vyhlášky MS SR č. 37/2018 Z. z. (ďalej len „vyhláška“).
2. Zloženie komisie bude zverejnené po uplynutí termínu na predkladanie žiadostí tejto výzvy. Komisia
pri rozhodovaní a navrhovaní výšky dotácie posudzuje každú žiadosť jednotlivo, s identifikáciou
žiadateľa.
3. Komisia vyhodnocuje žiadosti formou spoločného posúdenia žiadosti. Kritériami pre
vyhodnocovanie žiadostí sú najmä regionálne pokrytie poskytovanej odbornej pomoci a čo
najširší okruh obetí trestných činov. Komisia konečným hlasovaním rozhoduje o odporučení
poskytnúť alebo neposkytnúť dotáciu.
4. Do 30 kalendárnych dní po ukončení rokovania komisie zašle ministerstvo žiadateľovi informáciu
o odporučení alebo neodporučení komisie na poskytnutie dotácie.
5. V prípade odporúčania o poskytnutie dotácie, ministerstvo kontaktuje žiadateľa a pripraví Návrh
Zmluvy o poskytnutí dotácie na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov podľa
zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na

rok 2018 medzi poskytovateľom (ministerstvom) a prijímateľom (úspešným žiadateľom) dotácie.
Vzor návrhu je uvedený v prílohe č. 3.
6. Poskytovateľ (ministerstvo) je povinný poukázať finančné prostriedky na účet prijímateľa
(úspešného žiadateľa) do 20 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie.

Prílohy:
Príloha č. 1 Formulár Žiadosti o poskytnutie dotácie na poskytovanie odbornej pomoci obetiam
trestných činov v roku 2018 spolu so vzorom prílohy č. 1 k žiadosti o poskytnutie dotácie na
poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov v roku 2018 (štruktúrovaný rozpočet
a komentár)
Príloha č. 2 Často kladené otázky na rok 2018
Príloha č. 3 Návrh Zmluvy o poskytnutí dotácie na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných
činov podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon č. 274/2017 Z. z. “) na rok 2018
Príloha č. 4 Zákon č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MS SR
Príloha č. 5 Vyhláška č. 322/2016 Z. z. v znení vyhlášky č. 271/2017 Z. z. a vyhlášky 37/2018 Z. z.
Príloha č. 6 Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

