Často kladené otázky na rok 2020
Kto sa môže uchádzať o poskytnutie dotácie na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných
činov?
Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť iba akreditovaný subjekt. Akreditovaným subjektom sa
rozumie subjekt, ktorému ku dňu zaslania žiadosti bola právoplatným rozhodnutím ministerstva
udelená akreditácia programu podpory obetí trestných činov podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach
trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obetiach“).
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.
Aké sú povinné náležitosti, ktoré musí žiadosť o poskytnutie dotácie spĺňať?
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) účel, na ktorý sa dotácia požaduje;
c) výšku požadovanej dotácie;
d) štruktúrovaný rozpočet a komentár;
e) ďalšie prílohy a potvrdenia podľa Manuálu na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o
poskytnutie dotácie na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov v roku 2020.
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 13. január 2020 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.
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.
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.

