
MANUÁL NA PREDKLADANIE A VYHODNOCOVANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE 

DOTÁCIE NA POSKYTOVANIE ODBORNEJ POMOCI OBETIAM TRESTNÝCH 

ČINOV V ROKU 2020 

 

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 o dotáciách“),  

- 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. , vyhlášky č. 37/2018 Z. z. a vyhlášky 

č. 354/2019 Z. z. (ďalej len „vyhláška“), 

- v spojitosti so zákonom č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obetiach“). 

 

Podmienky poskytnutia dotácie 

A. Žiadateľ 

Dotáciu možno poskytnúť iba žiadateľovi, ktorému v čase podania žiadosti o dotáciu bola 

právoplatným rozhodnutím udelená akreditácia ministerstva podľa zákona o obetiach (ďalej len 

„akreditovaný subjekt“), pričom akreditácia je platná (t. j. nedošlo k jej zániku ani zrušeniu podľa § 29 

zákona o obetiach). Žiadateľ ďalej musí spĺňať podmienky podľa zákona o dotáciách a osobitného 

predpisu1 a  

a) má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí a vyšších územných celkov, 

b) nežiada dotáciu na ten istý projekt aj od iného subjektu alebo mu na tento projekt nebola 

poskytnutá dotácia od iného subjektu. 

Povinnosť mať vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí a vyšších územných celkov sa nevzťahuje na 

žiadateľa, ktorým je vyšší územný celok alebo obec so sídlom na území Slovenskej republiky. 

 

B. Účel dotácie a aktivity 

1. Podľa účelu použitia možno dotáciu poskytnúť na poskytovanie 

a) všeobecnej odbornej pomoci,2 alebo 

                                                           
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. 
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 



b) špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti3  

(ďalej spolu len „odborná pomoc“). 

2. Poskytovanie odbornej pomoci realizuje akreditovaný subjekt prostredníctvom odborne 

spôsobilých osôb, ktoré uviedol v žiadosti o udelenie akreditácie programu podpory obetí trestných 

činov.  V zmysle § 24 ods. 3 zákona o obetiach sú týmito odborne spôsobilými osobami osoby, ktoré 

získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo, psychológia alebo 

sociálna práca a vykonávali prax najmenej počas troch rokov v príslušnom odbore a advokát. 

3. V prípade, ak žiadateľ poskytuje alebo po získaní dotácie chce poskytovať odbornú pomoc 

prostredníctvom iných osôb, ako osôb odborne spôsobilých uvádzaných v žiadosti o udelenie 

akreditácie, je povinný ministerstvu túto zmenu oznámiť, resp. uviesť v sprievodnej dokumentácii 

k žiadosti o poskytnutie dotácie. Spolu s týmto oznámením je povinný predložiť ministerstvu životopis, 

úradne overený doklad o dosiahnutí vzdelania druhého stupňa v príslušnom odbore a údaje potrebné 

pre vyžiadanie odpisu z registra trestov. Týmto nie je dotknutá povinnosť akreditovaného subjektu podľa 

§ 28 písm. d) zákona o obetiach. 

4. S cieľom umožniť, zabezpečiť  a zlepšiť poskytovanie odbornej pomoci môže žiadateľ realizovať aj ďalšie 

aktivity, ak bezprostredne súvisia s poskytovaním odbornej pomoci v rozsahu a podľa § 5 ods. 3 a 4 

zákona o obetiach a nie je bez ich uskutočnenia možné realizovať poskytovanie odbornej pomoci. Medzi 

tieto ďalšie aktivity patrí najmä: 

1. zabezpečenie informovanosti verejnosti o odbornej pomoci obetiam,4 

2. zabezpečenie informovanosti dotknutých verejných a neverejných inštitúcií o odbornej pomoci 

obetiam a zabezpečenie spolupráce s týmito inštitúciami,5 

3. zabezpečenie prevádzky priestoru, v ktorom je poskytovaná odborná pomoc obetiam.6 

5. Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na 

a) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek, 

b) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, 

c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, 

d) výdavky nezahrnuté do rozpočtu, 

                                                           
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 informovanie prostredníctvom webového sídla žiadateľa, uverejnenie oznamov v médiách, výroba 
a distribúcia informačných nosičov, najmä letákov alebo plagátov a pod. 
5 Napríklad organizácia a zabezpečenie stretnutia so zástupcami orgánov činných v trestnom konaní a súdov, 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, zástupcami obce a vyššieho územnosprávneho celku, poskytovateľmi 
zdravotnej starostlivosti a inými dotknutými verejnými inštitúciami a/alebo subjektami poskytujúcimi pomoc 
obetiam, organizáciami na pomoc poškodeným alebo inými organizáciami, ktoré poskytujú ochranu a podporu 
obetiam trestných činov podľa osobitných predpisov. 
6 Napríklad prevádzkové náklady: najmä prenájom priestorov, úhrady spojené s užívaním priestorov, prevádzku 
telefónov a pod.; prenájom alebo kúpu materiálno-technického vybavenia: najmä IKT techniky, nábytku a pod.; 
vybavenie pomôckami pre odbornú činnosť: najmä odbornej literatúry, relaxačných a terapeutických pomôcok 
pre obete trestných činov; vybavenie drobným priestorov spotrebným tovarom a kancelárske potreby. 



e) činnosť, na ktorú má žiadateľ podľa osobitného predpisu7 poskytnuté prostriedky z verejného 

rozpočtu, 

f) na poskytovanie sociálnych služieb.  

6. Dotáciu je možné poskytnúť len na tú odbornú pomoc, príp. s ňou súvisiace aktivity, ktorá bola 

realizovaná po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení akreditácie. Dotáciu nie je 

možné použiť vo vzťahu k odbornej pomoci, ktorú žiadateľ poskytoval pred nadobudnutím 

právoplatnosti rozhodnutia, príp. pred dátumom začatia poskytovania odbornej pomoci 

uvedenom v rozhodnutí (v prípade, ak tento predchádza dátumu nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia).  

7. Poskytovanie odbornej pomoci a s ňou súvisiace aktivity sa môžu začať vykonávať aj pred 

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

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení akreditácie. V takomto prípade však žiadateľ 

nesie finančné riziko, že jeho žiadosť nebude schválená alebo, že bude mať schválenú nižšiu výšku 

dotácie oproti požadovanej výške dotácie.  

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

Finančné prostriedky poukázané na účet prijímateľa po 1. auguste 2021 je prijímateľ povinný použiť 

najneskôr do 31. marca 2022 (okrem osobných výdavkov v zmysle zákona o rozpočtových 

pravidlách).  

9. Informácia o tom, aký spôsob použitia dotácie nie je možný v zmysle zákona o dotáciách 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 Usmernenia k vyúčtovaniu, 

oprávnenosti a neoprávnenosti výdavkov a zúčtovaniu dotácií zverejnenom na webovom sídle 

ministerstva. 

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

akreditovan%C3%A9-subjekty.aspx 

 

C. Cieľové skupiny 

1. Cieľovými skupinami je okruh osôb, na ktoré má byť zamerané poskytovanie odbornej pomoci 

a ktoré majú profitovať z poskytovania odbornej pomoci a aktivít súvisiacich s poskytovaním 

odbornej pomoci.   

2. Priamou cieľovou skupinou sú obete trestných činov. Okruh obetí, na ktoré sa žiadateľ zameriava je 

špecifikovaný v rozhodnutí o udelení akreditácie vydanej ministerstvom. Počet osôb priamej cieľovej 

skupiny je sledovaný prostredníctvom záverečnej správy. 

3. Ďalšie cieľové skupiny sú: 

- orgány činné v trestnom konaní a súdy, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, obec a vyšší 

územnosprávny celok, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a iné dotknuté verejné inštitúcie; 

- subjekty poskytujúce pomoc obetiam, organizácie na pomoc poškodeným alebo iné organizácie, 

ktoré poskytujú ochranu a podporu obetiam trestných činov podľa osobitných predpisov; 

                                                           
7 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. 

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


- verejnosť.  

Žiadateľ v záverečnej správe uvedie informácie o počte zapojených osôb z ďalších cieľových skupín, vo 

forme napríklad prezenčnej listiny, dotazníka a pod.   

 

Predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

A. Predkladanie žiadostí  

1. Žiadosťou sa rozumie písomná žiadosť o poskytnutie dotácie na poskytovanie odbornej pomoci 

obetiam trestných činov v roku 2021.  

2. Vzor formulára žiadosti o poskytnutie dotácie sa nachádza na webovom sídle ministerstva 

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

akreditovan%C3%A9-subjekty.aspx 

3. Žiadosť sa predkladá v dátume určenom výzvou na predkladanie žiadostí (ďalej len „výzva“). Výzva 

sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva  

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

akreditovan%C3%A9-subjekty.aspx 

4. Žiadateľ vyplní formulár žiadosti prostredníctvom elektronického dotačného systému na stránke 

https://justice.egrant.sk. V prípade, ak Vám bola udelená akreditácia, do systému zadáte 

prihlasovacie údaje pre akreditáciu a následne Vám bude umožnené vyplnenie a podanie žiadosti 

o poskytnutie dotácie. O dotáciu pre aktuálny rok je možné požiadať v programe „Dotácie OTČ 

2021“.  Je potrebné, aby ste po prihlásení zvolili tento program pre ďalšie kroky.  

5. Po vypísaní a zaregistrovaní žiadosti v elektronickom dotačnom systéme, žiadateľ 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. 

6. Pre termín predloženia žiadosti je rozhodujúci dátum odoslania písomnej žiadosti na ministerstvo. 

- žiadosť zasielaná poštou – rozhodujúci je údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr 

dátum uzávierky verejnej výzvy; 

- žiadosť doručená osobne – do podateľne ministerstva, najneskôr v posledný deň uvedený vo 

výzve. 

7. Žiadosť musí obsahovať  

a) označenie žiadateľa (obchodné meno/meno a priezvisko, adresu sídla/podnikania/trvalého 

bydliska, identifikačné číslo, označenie právnej formy, označenie štatutárneho orgánu, 

kontaktné údaje, bankový účet); 

b) aktuálne kontaktné údaje žiadateľa; 

c) účel, na ktorý sa dotácia požaduje (všeobecná odborná pomoc alebo špecializovane odborná 

pomoc obzvlášť zraniteľnej obeti); 

d) výšku požadovanej dotácie; 

e) štruktúrovaný rozpočet a komentár; 

f) ďalšie prílohy a potvrdenia podľa Manuálu na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o 

poskytnutie dotácie na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov v roku 2021. 

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


Čestné vyhlásenie, obsahujúce všetky povinné položky uvedené vyššie, je automaticky 

generované elektronickým dotačným systémom a bude vygenerované pri podaní žiadosti. 

8. Žiadateľ spolu so žiadosťou predloží:  

a) 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 predpisom; podnikateľ s 

miestom podnikania alebo sídlom podnikania na území Slovenskej republiky; 

b) 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;  

c) 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;  

d) kópia dokladu, ktorý identifikuje štatutárneho zástupcu žiadateľa, ak ide o právnickú osobu;  

e) kópia dokladu o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má 

dotácia poukázať;  

f) čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom; 

g) potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá 

daňové nedoplatky, ak ide o splnenie podmienky vysporiadania finančných vzťahov so štátnym 

rozpočtom;  

h)g) potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie 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;  

i)h) čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia alebo exekúcia 

podľa osobitného predpisu;  

j)i) potvrdenie príslušného inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace, že neporušil zákaz 

nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu;  

k) potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, že 

nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov 

na starobné dôchodkové sporenie;  

  

  

 

 

Zoznam povinných príloh sa podľa právnej formy žiadateľa prikladá v súlade so zákonom o 

dotáciách, zákonom o rozpočtových pravidlách a výzvy.  

 

9. Akceptované budú iba žiadosti registrované v elektronickom dotačnom systéme a doručené 

v listinnej podobe, na predpísaných formulároch a obsahujúce všetky povinné náležitosti 

a prílohy.  V prípade, ak sa počas administratívnej kontroly zistí, že žiadosť nespĺňa predpísané 

náležitosti uvedené v § 5 zákona o dotáciách, 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.  

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

nedostatkov, nebude predložená komisii na posudzovanie. Na rokovanie komisie nebude 

predložená ani žiadosť po lehote uvedenej vo výzve. 
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B. Vyhodnocovanie  žiadostí  

1. Jednotlivé žiadosti o dotáciu vyhodnocuje komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie (ďalej len „komisia“) podľa § 6 zákona o dotáciách a vyhlášky. Vyhodnocovanie žiadostí 

prebieha v zmysle vyhlášky.  

2. 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.  

3. Komisia vyhodnocuje žiadosti formou spoločného posúdenia žiadosti. Komisia pri rozhodovaní a 

navrhovaní výšky dotácie posudzuje každú žiadosť jednotlivo, s identifikáciou žiadateľa. 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. Zoznam schválených žiadostí, zoznam neschválených žiadostí a rezervný fond žiadostí sa uverejňuje 

do 30 dní od schválenia/neschválenia žiadosti. Následne Bezodkladne, po schválení ministrom, sú 

úspešní žiadatelia informovaní o pridelení dotácie.  


