
Často kladené otázky na rok  2021 

 

Na akú formu odbornej pomoci obetiam trestných činov môže ministerstvo poskytnúť dotáciu? 

Ministerstvo môže poskytnúť akreditovanému subjektu, ktorý na základe zverejnenej výzvy požiada 

o poskytnutie dotácie, dotáciu na poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci alebo špecializovanej 

odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti v zmysle zákona o obetiach. V zmysle ust. § 5 ods. 3 zákona 

o obetiach je všeobecnou odbornou pomocou odborná činnosť a poskytovanie služieb (napr. 

poskytnutie a náležité vysvetlenie informácií o trestnom konaní a možnostiach uplatnenia práv obete, 

právna pomoc, psychologická pomoc). V zmysle ust. § 5 ods. 4 zákona o obetiach je špecializovanou 

odbornou pomocou obzvlášť zraniteľnej obeti cielená a integrovaná odborná činnosť a poskytovanie 

služieb (okrem všeobecnej odbornej pomoci aj napr. poskytnutie krízovej psychologickej intervencie, 

sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania).  

Dotáciu pre akreditované subjekty nemožno priznať na poskytovanie sociálnych služieb a na činnosti, 

na ktoré má žiadateľ podľa osobitného predpisu poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu. 

Kde a akým spôsobom môžem požiadať o poskytnutie dotácie? 

Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Žiadatelia sú oprávnení predkladať svoje 

žiadosti do termínu stanoveného výzvou. Podrobnosti o spôsobe predkladania žiadostí, formuláre 

žiadostí a postup pre predloženie žiadosti nájdete na webovej stránke ministerstva. 

V koľkých exemplároch je potrebné zaslať žiadosť o poskytnutie dotácie? 

Žiadosť spolu s požadovanými prílohami je potrebné doručiť v jednom vyhotovení. Akceptované budú 

len tie žiadosti, ktoré sú predložené na predpísaných formulároch. Odporúčame pre vlastnú potrebu si 

vyhotoviť kópiu žiadosti o poskytnutie dotácie.  

Čo v prípade, ak žiadosť nespĺňa všetky potrebné náležitosti? 

Ak doručená žiadosť nespĺňa všetky zákonné náležitosti, vyzve ministerstvo žiadateľa, aby v dodatočnej 

lehote 5 pracovných dní tieto nedostatky odstránil. Ak v dodatočnej lehote nepríde zo strany žiadateľa 

k odstráneniu nedostatkov, ministerstvo nebude na takúto žiadosť prihliadať z dôvodu jej neúplnosti. 

Kedy je posledný deň na podanie žiadosti? 

Posledný deň na predloženie písomného vyhotovenia žiadosti o dotáciu je 10. máj 2021 vrátane. Pri 

zasielaní poštou je rozhodujúci údaj na poštovej pečiatke - najneskôr dátum uzávierky výzvy, pri 

osobnom podaní  žiadosti v podateľni ministerstva najneskôr v deň uzávierky výzvy. 

V akej výške možno žiadať dotáciu? 

Minimálna výška žiadosti o poskytnutie dotácie je 5 000,- EUR, najvyššia možná výška, ktorú v žiadosti 

žiadateľ môže požadovať je 50 000,- EUR. 

Ako je určená výška spolufinancovania žiadateľa? 

Spolufinancovanie od žiadateľa o dotáciu sa nevyžaduje.  

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Dotacie/Dot%C3%A1cie-pre-akreditovan%C3%A9-subjekty.aspx


Kto vyhodnocuje a rozhoduje o podaných žiadostiach o udelenie akreditácie? 

Žiadosti o udelenie dotácie na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov vyhodnocuje 

komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo. Pri vyhodnocovaní žiadosti je komisia nezávislá a vyhodnocuje ich 

iba podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí. 

V prípade nepriaznivých okolností, môžem niektoré aktivity zrealizovať po 31.12.? 

V prípade, že dotácia Vám bola poskytnutá pred 1. augustom príslušného roka realizácia aktivít 

a rovnako aj čerpanie dotácie možné iba počas príslušného rozpočtového roka, od 1. januára do 31. 

decembra. V prípade, že dotácia Vám bola poskytnutá po 1. augusta príslušného roka, realizácia aktivít 

a rovnako aj čerpanie dotácie možné do 30. marca nasledujúceho rozpočtového roka. 

V akom termíne musíme odovzdať vyúčtovanie dotácie, môžeme si prípadne termín predĺžiť?  

Vyúčtovanie dotácie ste povinný predložiť poskytovateľovi najneskôr do 31. januára nasledujúceho 

rozpočtového roka, prípadne 10. apríla nasledujúceho rozpočtového roka, ak Vám dotácia bola 

poskytnutá po 1. auguste príslušného rozpočtového roka.  

Môžete požiadať o predĺženie termínu na predloženie vyúčtovania dotácie, najneskôr 15 dní pred 

platným termínom. V žiadosti priamo navrhnite dobu, o ktorú navrhujete termín predĺžiť. 

Môžem osobné výdavky vyplácať na faktúru? 

Nie, na faktúru je možné vyplácať iba výdavky na tovary a služby. 

 

Na koho sa môžem obrátiť v prípade, že mám ďalšie otázky? 

V prípade ďalších otázok kontaktujte Odbor ľudských práv Ministerstva spravodlivosti SR na e-mailovej 

adrese dotacie@justice.sk, alebo na telefónnom čísle: 02/88891578. 
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