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VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 13. decembra 2012,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa §
10 ods. 2 a § 12 ods. 4 a 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“)
ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa dopĺňa takto:
1. Za § 7 sa vkladajú § 7a a 7b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„§ 7a
Spôsob hodnotenia, postup posudzovania a schvaľovania žiadosti o dotáciu na podporu
humanitárnej pomoci
(1) Na spôsob hodnotenia, postup posudzovania a schvaľovania žiadosti o dotáciu na
podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona (ďalej len „žiadosť o dotáciu na
podporu humanitárnej pomoci“) sa použije § 1 až 7, okrem § 3 ods. 1 písm. c), § 4 ods. 3
písm. b) a ods. 4, § 6 prvej vety a § 7 ods. 1 a 2.
(2) Po skončení odborného hodnotenia žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci
sa výsledok odborného hodnotenia zaznamenáva v zázname o výsledku odborného
hodnotenia žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci; v zázname sa uvedie
záverečné odborné zhodnotenie žiadosti podľa § 3 ods. 3 oboch odborných hodnotiteľov.
(3) Podkladom na činnosť komisie je záznam o výsledku odborného hodnotenia žiadosti o
dotáciu na podporu humanitárnej pomoci a žiadosť o túto dotáciu.
(4) Komisia na základe výsledkov odborného hodnotenia žiadosti o dotáciu na podporu
humanitárnej pomoci a žiadosti o túto dotáciu posúdi splnenie kritérií podľa § 3 ods. 2 písm.
a) a b), splnenie celkovej hodnoty bodového hodnotenia podľa § 3 ods. 2 písm. c) a d) a
výsledky odborného hodnotenia žiadosti podľa odseku 2.
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(5) Ak právnická osoba podala žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci na
riešenie krízovej situácie podľa § 10 ods. 9 zákona, žiadosť sa overí formálnym hodnotením
žiadosti a odborným hodnotením žiadosti do dvoch pracovných dní od doručenia tejto
žiadosti; komisia žiadosť posúdi do piatich pracovných dní od jej doručenia.
§ 7b
Vzory žiadostí
Vzory žiadostí o dotáciu podľa § 10 ods. 2 zákona sú uvedené v prílohách č. 1 až 10.
a) podporu rozvoja sociálnych služieb a o dotáciu na podporu vykonávania opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je uvedený v prílohe č. 1,
b) podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
je uvedený v prílohe č. 2,
c) podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením je
uvedený v prílohe č. 3,
d) zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu je uvedený v prílohe č. 4,
e) podporu rekondičných aktivít je uvedený v prílohe č. 5,
f) podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti je uvedený v prílohe č. 6,
g) podporu edičnej činnosti je uvedený v prílohe č. 7,
h) podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona je uvedený v prílohe č. 8,
i) podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona je uvedený v prílohe č. 9,
j) podporu rodovej rovnosti je uvedený v prílohe č. 10.“.
2. Vyhláška sa dopĺňa prílohami č. 1 až 10, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.
(Vzor)
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu
vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 22/2011 Z. z.
v znení vyhláky è. 462/2012 Z. z.

(Vzor)
ŽiadosĢ
o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu
vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Oznaþenie druhu dotácie*
Oznaþenie úþelu, na ktorý sa žiada dotácia
[uvedie sa konkrétne ustanovenie zákona
þ. 544/2010 Z. z. v znení zákona þ. 393/2012
Z. z.; napr. § 3 ods. 1 písm. h)]
1. Informácie o žiadateĐovi
1.1. Identifikácia žiadateĐa
Názov
žiadateĐa;
meno,
priezvisko,
titul,
dátum
narodenia, ak je žiadateĐom
fyzická osoba
Právna forma**
IýO**
Sídlo (adresa***)
PSý

Obec

Okres

Kraj

ýíslo telefónu

ýíslo faxu

Webové sídlo

E-mailová
adresa

Meno, priezvisko a titul
štatutárneho zástupcu**
*dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb podĐa § 2 písm. a) alebo dotácia na podporu
vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podĐa § 2 písm. b)
**nevypĎĖa sa, ak je žiadateĐom fyzická osoba
***miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, ak je žiadateĐom fyzická osoba
1.2. Bankové spojenie
ýíslo úþtu a kód banky
alebo poboþky zahraniþnej
banky
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1.3. Fyzická osoba, ktorá za žiadateĐa o dotáciu zodpovedá za uskutoþĖovanie aktivít
a þinností súvisiacich s úþelom, na ktorý sa žiada dotácia
Meno, priezvisko a titul
Funkcia
Pracovisko (adresa)
E-mailová
adresa

ýíslo telefónu

1.4. Struþný opis þinnosti žiadateĐa
(Uvedie sa najmä rok vzniku žiadateĐa, hlavné zameranie jeho þinnosti, aktuálne priestorové
podmienky, personálne podmienky, materiálne podmienky a finanþné podmienky. Vyšší
územný celok a obec poskytuje informácie o zariadení sociálnych služieb alebo zariadení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, za ktoré žiada o poskytnutie dotácie.)

1.5.

Finanþné prostriedky poskytnuté
v predchádzajúcich troch rokoch

Názov subjektu, ktorý
poskytol finanþné
prostriedky

Úþel poskytnutia
finanþných
prostriedkov

žiadateĐovi

zo

Výška
poskytnutých
finanþných
prostriedkov

štátnych

zdrojov

Rok poskytnutia
finanþných
prostriedkov

2. Informácie o uskutoþĖovaní aktivít a þinností súvisiacich s úþelom, na ktorý sa žiada
dotácia
2.1. Miesto uskutoþĖovania aktivít a þinností
2.1.a) Názov zariadenia sociálnych služieb
alebo
zariadenia
sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, ak je
miestom
uskutoþĖovania
aktivít
a þinností
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Právna forma
IýO
Sídlo (adresa)
PSý

Obec

Okres

Kraj

ýíslo telefónu

ýíslo faxu

Webové sídlo

E-mailová
adresa

Meno, priezvisko a titul štatutárneho
zástupcu
2.1.b) Oznaþenie iného miesta, ak nie je
miestom
uskutoþĖovania
aktivít
a þinností zariadenie podĐa 2.1.a)

2.2. CieĐ/Ciele uskutoþĖovania aktivít a þinností
(Uvedie sa konkrétny cieĐ/ciele podĐa úþelu, na ktorý sa žiada dotácia.)
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2.3. CieĐová skupina
(Uvedie sa cieĐová skupina a poþet fyzických osôb, pre ktoré sa budú poskytovaĢ aktivity
a þinnosti súvisiace s úþelom, na ktorý sa žiada dotácia, a odôvodní sa výber cieĐovej
skupiny.)

2.4. Opis priebehu aktivít a þinností
(Uvedie sa podrobný opis priebehu aktivít a þinností, na ktoré sa žiada dotácia, vrátane
bližšieho popisu jednotlivých aktivít a þinností a ich previazanosti s vymedzeným cieĐom,
potrebami a záujmami cieĐovej skupiny.)

2.5. ýasový harmonogram uskutoþĖovania aktivít a þinností
Zaþiatok uskutoþĖovania
aktivít a þinností

Skonþenie
uskutoþĖovania aktivít
a þinností

DĎžka trvania uskutoþĖovania
aktivít a þinností

2.6. Výdavky na aktivity a þinnosti súvisiace s úþelom, na ktorý sa žiada dotácia
Celkové výdavky
eur 100 %

Vlastné alebo iné
zdroje
eur

%

Požadovaná suma
dotácie
eur

%
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V þlenení:
Bežné výdavky

eur

eur

eur

Kapitálové výdavky

eur

eur

eur

2.7. Rozpoþet
Položka
Bežné výdavky
Mzda alebo plat zamestnanca
Odmena zamestnanca
z mimopracovného pomeru
(dohoda o vykonaní práce
a dohoda o pracovnej þinnosti)
Poistné a príspevok do
poisĢovní
Materiálové vybavenie
Rutinná a štandardná údržba
Cestovné náhrady na úþely dotácie
podĐa § 3 ods. 1 písm. j)
Kapitálové výdavky
Nákup strojov, prístrojov,
zariadení, techniky a náradia
Nákup dopravných prostriedkov
Rekonštrukcia a stavebné úpravy
Celkové výdavky

Celkové výdavky

Vlastné alebo
iné zdroje

Požadovaná
suma dotácie
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2.8. Komentár k rozpoþtu

2.9. UdržateĐnosĢ aktivít a þinností
(Struþne sa opíše spôsob, akým sa zabezpeþí udržateĐnosĢ aktivít a þinností po skonþení
financovania dotáciou a z akých zdrojov, prípadne aké ćalšie aktivity a þinnosti budú
nadväzovaĢ, ako sa využijú výstupy v ćalších troch rokoch a ako bude finanþne zabezpeþená
udržateĐnosĢ aktivít a þinností.)

3. ýestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateĐa/ fyzickej osoby, ak je žiadateĐom
fyzická osoba
Vyhlasujem, že aktivity a þinnosti, ktoré sú predmetom žiadosti o dotáciu, nebudú
duplicitne financované z iných zdrojov.
V ..................................... dĖa.............................

Vlastnoruþný
podpis
štatutárneho
zástupcu
žiadateĐa/fyzickej osoby, ak je žiadateĐom fyzická osoba

Odtlaþok peþiatky žiadateĐa


Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadateĐa/
fyzickej osoby, ak je žiadateĐom fyzická osoba
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Príloha č. 2 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.
(Vzor)
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 22/2011 Z. z.
v znení vyhláky è. 462/2012 Z. z.

(Vzor)
ŽiadosĢ
o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieĢaĢa
ohrozeného sociálnym vylúþením
Identifikácia žiadateĐa
Názov žiadateĐa
IýO
Sídlo (adresa)
PSý

Obec

Okres

Kraj

ýíslo telefónu

ýíslo faxu

Webové sídlo

E-mailová
adresa

Meno, priezvisko a titul
štatutárneho zástupcu

Bankové spojenie
ýíslo úþtu a kód banky
alebo poboþky zahraniþnej
banky

Identifikácia materskej školy alebo základnej školy
Názov materskej školy
alebo základnej školy
IýO
Sídlo (adresa)
PSý

Obec

Okres

Kraj

ýíslo telefónu

ýíslo faxu
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E-mailová
adresa

Webové sídlo
Meno, priezvisko a titul
štatutárneho zástupcu
Požadovaná suma dotácie

Celkový poþet detí, ktoré navštevujú prípravnú triedu
materskej školy alebo základnú školu ku dĖu podania
žiadosti
Z toho poþet detí, na ktoré žiadateĐ žiada o dotáciu
Celková požadovaná suma dotácie

ýestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateĐa
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné
a úplné a finanþné prostriedky sa použijú na úþel, na ktorý sa poskytnú.

V ..................................... dĖa.............................

Vlastnoruþný podpis štatutárneho zástupcu žiadateĐa

Odtlaþok peþiatky žiadateĐa


Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadateĐa
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Príloha č. 3 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.
(Vzor)
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 22/2011 Z. z.
v znení vyhláky è. 462/2012 Z. z.

(Vzor)
ŽiadosĢ
o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieĢaĢa ohrozeného
sociálnym vylúþením
Identifikácia žiadateĐa
Názov žiadateĐa
IýO
Sídlo (adresa)
PSý

Obec

Okres

Kraj

ýíslo telefónu

ýíslo faxu

Webové sídlo

E-mailová
adresa

Meno, priezvisko a titul
štatutárneho zástupcu

Bankové spojenie
ýíslo úþtu a kód banky
alebo poboþky zahraniþnej
banky

Identifikácia materskej školy alebo základnej školy
Názov materskej školy
alebo základnej školy
IýO
Sídlo (adresa)
PSý

Obec

Okres

Kraj

ýíslo telefónu

ýíslo faxu

Strana 14

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

462/2012 Z. z.

E-mailová
adresa

Webové sídlo
Meno, priezvisko a titul
štatutárneho zástupcu
Požadovaná suma dotácie

Celkový poþet detí, na ktoré žiadateĐ žiada o dotáciu,
z celkového poþtu detí, ktoré navštevujú materskú školu
alebo základnú školu ku dĖu podania žiadosti
poþet detí, na ktoré žiadateĐ žiada o dotáciu na
zabezpeþenie len obeda
poþet
detí, na ktoré žiadateĐ žiada o dotáciu na
z toho
zabezpeþenie len iného jedla
poþet detí, na ktoré žiadateĐ žiada o dotáciu na
zabezpeþenie stravy (obed a iné jedlo)
Celková požadovaná suma dotácie
Cena stravného lístka ku dĖu podania žiadosti (obed)
Cena stravného lístka ku dĖu podania žiadosti (iné jedlo)

ýestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateĐa
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné
a úplné a finanþné prostriedky sa použijú na úþel, na ktorý sa poskytnú.
V ..................................... dĖa.............................

Vlastnoruþný podpis štatutárneho zástupcu žiadateĐa

Odtlaþok peþiatky žiadateĐa


Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadateĐa
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Príloha č. 4 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.
(Vzor)
Žiadosť o poskytnutie dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 22/2011 Z. z.
v znení vyhláky è. 462/2012 Z. z.

(Vzor)
ŽiadosĢ
o poskytnutie dotácie na zabezpeþenie výkonu osobitného príjemcu

Identifikácia žiadateĐa
Názov žiadateĐa/ obce
IýO
Sídlo (adresa)
PSý
Okres

Kraj

ýíslo telefónu

ýíslo faxu

Webové sídlo

E-mailová
adresa

Meno, priezvisko a titul
štatutárneho zástupcu

Bankové spojenie
ýíslo úþtu a kód banky
alebo poboþky zahraniþnej
banky

Celkový poþet poberateĐov dávky a príspevkov a s nimi
spoloþne
posudzovaných
fyzických
osôb
a/alebo poberateĐov štátnej sociálnej dávky, ku dĖu
podania žiadosti, na ktorých obec žiada o dotáciu
poþet poberateĐov a fyzických osôb, ktorým sa viac ako
z
polovica dávky a príspevkov a/alebo polovica štátnej
toho sociálnej dávky poskytujú vo vecnej forme
poþet poberateĐov a fyzických osôb, ktorým sa viac ako
polovica dávky a príspevkov a/alebo polovica štátnej
sociálnej dávky poskytujú v peĖažnej forme
Celková požadovaná suma dotácie
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ýestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateĐa
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné
a úplné a finanþné prostriedky sa použijú na úþel, na ktorý sa poskytnú.

V ..................................... dĖa.............................

Vlastnoruþný podpis štatutárneho zástupcu žiadateĐa

Odtlaþok peþiatky žiadateĐa


Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadateĐa
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Príloha č. 5 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.
(Vzor)
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rekondičných aktivít
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 22/2011 Z. z.
v znení vyhláky è. 462/2012 Z. z.

(Vzor)
ŽiadosĢ
o poskytnutie dotácie na podporu rekondiþných aktivít
Oznaþenie úþelu, na ktorý sa žiada dotácia
[uvedie sa konkrétne ustanovenie zákona þ.
544/2010 Z. z. v znení zákona þ. 393/2012
Z. z.; napr. § 6 ods. 1 písm. a), § 6 ods. 2
písm. b) alebo § 6 ods. 2 písm. f)]
1. Informácie o žiadateĐovi
1.1. Identifikácia žiadateĐa
Názov žiadateĐa
Právna forma
IýO
Sídlo (adresa)
PSý

Obec

Okres

Kraj

ýíslo telefónu

ýíslo faxu

Webové sídlo

E-mailová
adresa

Meno, priezvisko a titul
štatutárneho zástupcu

1.2. Bankové spojenie
ýíslo úþtu a kód banky
alebo poboþky zahraniþnej
banky
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1.3. Fyzická osoba, ktorá za žiadateĐa o dotáciu zodpovedá za uskutoþĖovanie aktivít
súvisiacich s úþelom, na ktorý sa žiada dotácia
Meno, priezvisko a titul
Funkcia
Pracovisko (adresa)
E-mailová
adresa

ýíslo telefónu

1.4. Struþný opis þinnosti žiadateĐa
(Uvedie sa najmä rok vzniku žiadateĐa, hlavné zameranie jeho þinnosti, aktuálne personálne,
materiálne a finanþné podmienky, poþet þlenov.)

1.5.

Finanþné prostriedky poskytnuté
v predchádzajúcich troch rokoch

Názov subjektu, ktorý
poskytol finanþné
prostriedky

žiadateĐovi

Úþel poskytnutia finanþných
prostriedkov

zo

štátnych

Výška
poskytnutých
finanþných
prostriedkov

zdrojov

Rok
poskytnutia
finanþných
prostriedkov

462/2012 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
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2. Informácie o uskutoþĖovaní aktivít súvisiacich s poskytnutím dotácie

2.1. CieĐ/Ciele uskutoþĖovaných aktivít
(Uvedie sa konkrétny cieĐ podĐa úþelu, na ktorý sa žiada dotácia.)

2.2. CieĐová skupina
[Uvedie sa cieĐová skupina a poþet fyzických osôb, pre ktoré sa budú uskutoþĖovaĢ alebo
zabezpeþovaĢ aktivity súvisiace s úþelom, na ktorý sa žiada dotácia, a odôvodní sa výber
cieĐovej skupiny. Osobitne sa uvedie poþet fyzických osôb s Ģažkým zdravotným postihnutím,
poþet fyzických osôb s Ģažkým zdravotným postihnutím odkázaných na sprievodcu a poþet
sprievodcov a osôb uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) a b)]
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2.3. Opis aktivít
(Pri aktivitách podĐa § 6 ods. 1 písm. a) sa uvedie miesto uskutoþĖovania aktivít, podrobný
rozpis aktivít, ich priebeh a previazanosĢ na vymedzený cieĐ a cieĐovú skupinu, pri aktivitách
podĐa § 6 ods. 1 písm. b) sa uvedie podrobný opis predpokladaných rekondiþných pobytov
vrátane aktivít, ktoré majú byĢ jeho súþasĢou, ich previazanosĢ na vymedzený cieĐ a cieĐovú
skupinu, spôsob zabezpeþenia rekondiþných pobytov, spôsob zabezpeþenia splnenia
podmienky podĐa § 6 ods. 5 druhej vety a predpokladaný spôsob priebežného sledovania
kvality zabezpeþených alebo sprostredkovaných rekondiþných pobytov.)

2.4. ýasový harmonogram uskutoþĖovania aktivít podĐa § 6 ods. 1 písm. a)
Zaþiatok uskutoþĖovania
aktivít

Skonþenie uskutoþĖovania
aktivít

DĎžka trvania uskutoþĖovania
aktivít

2.5. Výdavky na aktivity – bežné výdavky
Celkové výdavky

Vlastné alebo iné zdroje
100 %

Požadovaná suma dotácie
%

%

462/2012 Z. z.
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2.6. Rozpoþet
Položka

Celkové výdavky

Vlastné alebo
iné zdroje

Požadovaná
suma dotácie

Mzda alebo plat zamestnanca*
Odmena zamestnanca *
z mimopracovného pomeru
(dohoda o vykonaní práce
a dohoda o pracovnej þinnosti)
Poistné a príspevok do
poisĢovní*
Cestovné náhrady*
Materiálové vybavenie*
Iné (hradené len z vlastných alebo
iných zdrojov)
Celkové výdavky
* nevypĎĖa žiadateĐ, ktorý žiada o dotáciu podĐa § 6 ods. 1 písm. b) zákona þ. 544/2010 Z. z.
v znení zákona þ. 393 /2012 Z. z.

2.7. Komentár k rozpoþtu
(Pri cestovných náhradách sa uvedú osobitne náklady na cestovné výdavky, výdavky na
ubytovanie a na stravné.)
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3. ýestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateĐa
Vyhlasujem, že aktivity, ktoré sú predmetom žiadosti, nebudú duplicitne financované vo
výške poskytnutých finanþných prostriedkov z iných zdrojov.
V ..................................... dĖa.............................

Vlastnoruþný podpis štatutárneho zástupcu žiadateĐa

Odtlaþok peþiatky žiadateĐa


Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadateĐa

462/2012 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
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Príloha č. 6 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.
(Vzor)
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej
oblasti
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Príloha è. 6
k vyhláke è. 22/2011 Z. z.
v znení vyhláky è. 462/2012 Z. z.

(Vzor)
ŽiadosĢ
o poskytnutie dotácie na podporu þlenstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej
oblasti
Oznaþenie úþelu, na ktorý sa žiada dotácia
[uvedie sa konkrétne ustanovenie zákona þ.
544/2010 Z. z. v znení zákona þ. 393/2012
Z. z. napr. § 7 ods. 1 písm. a) až c)]

1. Informácie o žiadateĐovi
1.1. Identifikácia žiadateĐa
Názov žiadateĐa
Právna forma
IýO
Sídlo (adresa)
PSý

Obec

Okres

Kraj

ýíslo telefónu

ýíslo faxu

Webové sídlo

E-mailová
adresa

Meno, priezvisko a titul
štatutárneho zástupcu

1.2. Bankové spojenie
ýíslo úþtu a kód banky
alebo poboþky zahraniþnej
banky

462/2012 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

1.3. Fyzická osoba, ktorá za žiadateĐa o dotáciu zodpovedá za uskutoþĖovanie aktivít
a þinností súvisiacich s úþelom, na ktorý sa žiada dotácia
Meno, priezvisko a titul

1.4. Struþný opis aktivít a þinnosti žiadateĐa
(Uvedie sa najmä rok vzniku žiadateĐa, hlavné zameranie jeho þinnosti, aktuálne personálne,
priestorové, materiálne a finanþné podmienky, poþet þlenov alebo þlenov obþianskych
združení, ktoré združuje.)

Funkcia
Pracovisko (adresa)
ýíslo telefónu

E-mailová
adresa
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1.5.

Finanþné prostriedky poskytnuté
v predchádzajúcich troch rokoch

Názov subjektu, ktorý
poskytol finanþné
prostriedky

žiadateĐovi

Úþel poskytnutia finanþných
prostriedkov

zo

štátnych

Výška
poskytnutých
finanþných
prostriedkov

2. Informácie o aktivitách a þinnostiach súvisiacich s poskytnutím dotácie
2.1. CieĐ/Ciele aktivít a þinností
(Uvedie sa konkrétny cieĐ podĐa úþelu, na ktorý sa žiada dotácia.)

zdrojov

Rok
poskytnutia
finanþných
prostriedkov

462/2012 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

2.2. CieĐová skupina
(Uvedie sa cieĐová skupina a poþet fyzických osôb, pre ktoré sa budú uskutoþĖovaĢ aktivity a
þinnosti súvisiace s úþelom, na ktorý sa žiada dotácia, a odôvodní sa výber cieĐovej
skupiny.)

2.3. Opis aktivít a þinností
(Uvedie sa miesto uskutoþĖovania aktivít a þinností, podrobný rozpis aktivít a þinností, ich
priebeh a previazanosĢ na vymedzený cieĐ a cieĐovú skupinu.)
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2.4. ýasový harmonogram uskutoþĖovania aktivít a þinností
Zaþiatok uskutoþĖovania
aktivít a þinností

Skonþenie uskutoþĖovania
aktivít a þinností

DĎžka trvania uskutoþĖovania
aktivít a þinností

2.5. Výdavky na þinnosti – bežné výdavky
Celkové výdavky

Vlastné alebo iné zdroje

eur 100 %

eur

Požadovaná suma dotácie
%

eur

2.6. Rozpoþet
Položka
ýlenský príspevok
Cestovné náhrady
Mzda alebo plat zamestnanca
Poistné a príspevok do poisĢovní
Nájomné
Energia
Vodné a stoþné
Telekomunikaþné služby
PrekladateĐské služby
Iné (hradené len z vlastných alebo
iných zdrojov)
Celkové výdavky

Celkové výdavky

Vlastné alebo
iné zdroje

Požadovaná
suma dotácie

%

462/2012 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

2.7. Komentár k rozpoþtu
(Pri cestovných náhradách sa uvedú osobitne náklady na cestovné výdavky, výdavky na
ubytovanie a stravné)

3. ýestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateĐa
Vyhlasujem, že aktivity a þinnosti, ktoré sú predmetom žiadosti, nebudú duplicitne
financované vo výške poskytnutých finanþných prostriedkov z iných zdrojov.

V ..................................... dĖa.............................

Vlastnoruþný podpis štatutárneho zástupcu žiadateĐa

Odtlaþok peþiatky žiadateĐa


Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadateĐa
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Príloha č. 7 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.
(Vzor)
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu edičnej činnosti
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Príloha è. 7
k vyhláke è. 22/2011 Z. z.
v znení vyhláky è. 462/2012 Z. z.

(Vzor)
ŽiadosĢ
o poskytnutie dotácie na podporu ediþnej þinnosti
Oznaþenie úþelu, na ktorý sa žiada dotácia
[uvedie sa konkrétne ustanovenie zákona þ.
544/2010
Z. z. v znení zákona þ. 393/2012 Z. z.
napr. § 8 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) a e)]
1. Informácie o žiadateĐovi
1.1. Identifikácia žiadateĐa
Názov žiadateĐa
Právna forma
IýO
Sídlo (adresa)
PSý

Obec

Okres

Kraj

ýíslo telefónu

ýíslo faxu

Webové sídlo

E-mailová
adresa

Meno, priezvisko a titul
štatutárneho zástupcu

1.2. Bankové spojenie
ýíslo úþtu a kód banky
alebo poboþky zahraniþnej
banky
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1.3. Fyzická osoba, ktorá za žiadateĐa o dotáciu zodpovedá za uskutoþĖovanie þinností
súvisiacich s úþelom, na ktorý sa žiada dotácia
Meno, priezvisko a titul
Funkcia
Pracovisko (adresa)
ýíslo telefónu

E-mailová
adresa

1.4. Struþný opis þinnosti žiadateĐa
(Uvedie sa najmä rok vzniku žiadateĐa, hlavné zameranie jeho þinnosti, aktuálne personálne,
materiálne a finanþné podmienky, poþet þlenov.)

462/2012 Z. z.

1.5.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Finanþné prostriedky poskytnuté
v predchádzajúcich troch rokoch

Názov subjektu, ktorý
poskytol finanþné
prostriedky

žiadateĐovi

Úþel poskytnutia finanþných
prostriedkov

Strana 35

zo

štátnych

Výška
poskytnutých
finanþných
prostriedkov

2. Informácie o þinnostiach súvisiacich s poskytnutím dotácie

2.1. CieĐ/Ciele þinností
(Uvedie sa konkrétny cieĐ podĐa úþelu, na ktorý sa žiada dotácia.)

zdrojov

Rok
poskytnutia
finanþných
prostriedkov

Strana 36

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

462/2012 Z. z.

2.2. CieĐová skupina
(Uvedie sa cieĐová skupina a poþet fyzických osôb, pre ktoré sa budú uskutoþĖovaĢ þinnosti
súvisiace s poskytnutím dotácie, a odôvodní sa výber cieĐovej skupiny.)

2.3. Opis þinností
(Uvedie sa miesto uskutoþĖovania þinností, podrobný rozpis þinností, ich priebeh
a previazanosĢ na vymedzený cieĐ a cieĐovú skupinu. Uvedú sa bližšie informácie k formátu
þasopisu alebo periodika, a to poþet strán a farebnosĢ strán pri tlaþených formátoch, þasový
rozsah pri zvukovom formáte. Pri elektronických þasopisoch alebo elektronických
periodikách sa uvedie URL adresa, na ktorej budú þasopis alebo periodikum uverejnené)

462/2012 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
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2.4. ýasový harmonogram uskutoþĖovania þinností
Zaþiatok uskutoþĖovania
þinností

Skonþenie uskutoþĖovania
þinností

DĎžka trvania uskutoþĖovania
þinností

2.5. Výdavky na þinnosti – bežné výdavky
Celkové výdavky

Vlastné alebo iné zdroje
100 %

Požadovaná suma dotácie
%

%

2.6. Rozpoþet
Položka
Mzda alebo plat zamestnanca
Odmena zamestnanca
z mimopracovného pomeru
(dohoda o vykonaní práce
a dohoda o pracovnej þinnosti)
Poistné a príspevok do
poisĢovní
Kancelársky materiál
Tlaþiarenské služby
Služby súvisiace s prevádzkou
elektronických þasopisov
a periodík
Iné (hradené len z vlastných alebo
iných zdrojov)
Celkové výdavky

Celkové výdavky

Vlastné alebo
iné zdroje

Požadovaná
suma dotácie
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2.7. Komentár k rozpoþtu
(Uvedie sa aj príjem z inzercie a reklamy, predplatné a celková nákladovosĢ na 1 kus
þasopisu)

3. ýestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateĐa
Vyhlasujem, že þinnosti, ktoré sú predmetom žiadosti, nebudú duplicitne financované vo
výške poskytnutých finanþných prostriedkov z iných zdrojov.
V ..................................... dĖa .............................

Vlastnoruþný podpis štatutárneho zástupcu žiadateĐa

Odtlaþok peþiatky žiadateĐa


Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadateĐa

462/2012 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
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Príloha č. 8 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.
(Vzor)
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 a 2 – fyzické
osoby
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Príloha è. 8
k vyhláke è. 22/2011 Z. z.
v znení vyhláky è. 462/2012 Z. z.

(Vzor)
ŽiadosĢ
o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci podĐa
§ 9 ods. 1 a 2 – fyzické osoby

Identifikácia žiadateĐa
Meno, priezvisko žiadateĐa
a dátum narodenia
Adresa trvalého alebo
prechodného pobytu (ulica,
þíslo)
PSý

Obec

Okres

Kraj

ýíslo telefónu

E-mailová
adresa

Bankové spojenie
ýíslo úþtu a kód banky alebo
poboþky zahraniþnej banky

Požadovaná suma dotácie
Úþel,
na ktorý sa žiada
dotácia
(napr.
zariadenie
domácnosti, ošatenie...)
Odôvodnenie žiadosti

462/2012 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

ýestné vyhlásenie
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, presné a úplné
a finanþné prostriedky použijem na úþel, na ktorý budú poskytnuté.

V ............................ dĖa......................

.....................................
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Príloha č. 9 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.
(Vzor)
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona –
právnické osoby

462/2012 Z. z.
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Príloha è. 9
k vyhláke è. 22/2011 Z. z.
v znení vyhláky è. 462/2012 Z. z.

(Vzor)
ŽiadosĢ
o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci podĐa
§ 9 ods. 3 a 4 zákona – právnické osoby

Oznaþenie úþelu, na ktorý sa žiada dotácia
(uvedie sa konkrétny názov humanitárnej
aktivity a þinnosti; napr. potravinová pomoc
a ošatenie obetiam povodne)

1. Informácie o žiadateĐovi
1.1. Identifikácia žiadateĐa
Názov žiadateĐa
Právna forma
IýO
Sídlo (adresa)
PSý

Obec

Okres

Kraj

ýíslo telefónu

ýíslo faxu

Webové sídlo

E-mailová
adresa

Meno, priezvisko a titul
štatutárneho zástupcu

1.2. Bankové spojenie
ýíslo úþtu a kód banky
alebo poboþky zahraniþnej
banky
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1.3. Fyzická osoba, ktorá za žiadateĐa o dotáciu zodpovedá za uskutoþĖovanie aktivít
a þinností súvisiacich s úþelom, na ktorý sa žiada dotácia
Meno, priezvisko a titul
Funkcia
Pracovisko (adresa)
ýíslo telefónu

E-mailová
adresa

1.4. Struþný opis aktivít a þinnosti žiadateĐa
(Uvedie sa najmä rok vzniku žiadateĐa, hlavné zameranie jeho þinnosti, aktuálne personálne,
priestorové, materiálne a finanþné podmienky)

462/2012 Z. z.

1.5.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Finanþné prostriedky poskytnuté
v predchádzajúcich troch rokoch

Názov subjektu, ktorý
poskytol finanþné
prostriedky

žiadateĐovi

Úþel poskytnutia finanþných
prostriedkov

zo
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štátnych

Výška
poskytnutých
finanþných
prostriedkov

2. Informácie o aktivitách a þinnostiach súvisiacich s poskytnutím dotácie
2.1. CieĐ/Ciele aktivít a þinností
(Uvedie sa konkrétny cieĐ podĐa úþelu, na ktorý sa žiada dotácia.)

zdrojov

Rok
poskytnutia
finanþných
prostriedkov
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2.2. CieĐová skupina
(Uvedie sa cieĐová skupina a poþet fyzických osôb, pre ktoré sa budú uskutoþĖovaĢ aktivity a
þinnosti súvisiace s úþelom, na ktorý sa žiada dotácia, a odôvodní sa výber cieĐovej
skupiny.)

2.3. Opis aktivít a þinností
(Uvedie sa miesto uskutoþĖovania aktivít a þinností, podrobný rozpis aktivít a þinností, ich
priebeh a previazanosĢ na vymedzený cieĐ a cieĐovú skupinu.)

2.4. ýasový harmonogram uskutoþĖovania aktivít a þinností
Zaþiatok uskutoþĖovania
aktivít a þinností

Skonþenie uskutoþĖovania
aktivít a þinností

DĎžka trvania uskutoþĖovania
aktivít a þinností
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2.5. Výdavky na aktivity a þinnosti – bežné výdavky
Celkové výdavky
eur 100 %

Vlastné alebo iné zdroje
eur

Požadovaná suma dotácie
%

eur

%

2.6. Rozpoþet
Položka

Celkové výdavky

Vlastné alebo
iné zdroje

Požadovaná
suma dotácie

Bežné výdavky

Celkové výdavky

2.7. Komentár k rozpoþtu

3. ýestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateĐa
Vyhlasujem, že aktivity a þinnosti, ktoré sú predmetom žiadosti, nebudú duplicitne
financované vo výške poskytnutých finanþných prostriedkov z iných zdrojov.
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V ..................................... dĖa.............................

Vlastnoruþný podpis štatutárneho zástupcu žiadateĐa

Odtlaþok peþiatky žiadateĐa


Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadateĐa.
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Príloha č. 10 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.
(Vzor)
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rodovej rovnosti
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Príloha è. 10
k vyhláke è. 22/2011 Z. z.
v znení vyhláky è. 462/2012 Z. z.

(Vzor)
ŽiadosĢ
o poskytnutie dotácie na podporu rodovej rovnosti

Oznaþenie druhu dotácie
Oznaþenie úþelu, na ktorý sa žiada dotácia
[uvedie sa konkrétne ustanovenie zákona þ.
544/2010 Z. z. v znení zákona þ. 393/2012
Z. z., napr. § 9a ods. 1 písm. a) až e)]

1.

Informácie o žiadateĐovi

1.1. Identifikácia žiadateĐa
Názov žiadateĐa
Právna forma
IýO
Sídlo (adresa)
PSý

Obec

Okres

Kraj

ýíslo telefónu

ýíslo faxu

Webové sídlo

E-mailová
adresa

Meno, priezvisko a titul
štatutárneho zástupcu
1.2. Bankové spojenie
ýíslo úþtu a kód banky
alebo poboþky zahraniþnej
banky
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1.3. Fyzická osoba, ktorá za žiadateĐa o dotáciu zodpovedá za uskutoþĖovanie aktivít
a þinností súvisiacich s úþelom, na ktorý sa žiada dotácia
Meno, priezvisko a titul
Funkcia
Pracovisko (adresa)
E-mailová
ýíslo telefónu
adresa

1.4. Struþný opis aktivít þinnosti žiadateĐa
(Uvedie sa najmä rok vzniku žiadateĐa, hlavné zameranie jeho þinnosti, aktuálne personálne,
priestorové, materiálne a finanþné podmienky, poþet þlenov, ktoré združuje, struþné
zameranie jeho þinnosti na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatĖovania zásady
rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu.)

1.5. Finanþné prostriedky poskytnuté žiadateĐovi zo štátnych zdrojov a z prostriedkov
EÚ v predchádzajúcich troch rokoch
Názov subjektu,
ktorý poskytol
finanþné
prostriedky

Úþel poskytnutia
finanþných
prostriedkov

Výška
poskytnutých
finanþných
prostriedkov

Zdroje
ŠR/zdroje
EÚ/zdroje ŠR
a EÚ

Rok
poskytnutia
finanþných
prostriedkov
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2.
Informácie o aktivitách a þinnostiach súvisiacich s úþelom, na ktorý sa
žiada dotácia
2.1. CieĐ/Ciele uskutoþĖovania aktivít a þinností
(Uvedie sa konkrétny cieĐ a þiastkové ciele podĐa úþelu, na ktorý sa žiada dotácia.)

2.2. CieĐová skupina
(Uvedie sa cieĐová skupina a poþet fyzických osôb, pre ktoré sa budú poskytovaĢ aktivity
a þinnosti súvisiace s úþelom, na ktorý sa žiada dotácia, a odôvodní sa výber cieĐovej
skupiny.)

2.3. Opis priebehu aktivít a þinností
(Uvedie sa podrobný opis priebehu aktivít a þinností, na ktoré sa žiada dotácia, vrátane
bližšieho popisu jednotlivých aktivít a þinností a ich previazanosti s vymedzeným cieĐom,
potrebami a záujmami cieĐovej skupiny.)
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2.4. ýasový harmonogram uskutoþĖovania aktivít a þinností
Zaþiatok uskutoþĖovania Skonþenie uskutoþĖovania
DĎžka trvania uskutoþĖovania
aktivít a þinností
aktivít a þinností
aktivít a þinností

2.5. Oþakávané výstupy a výsledky aktivít a þinností
Aktivita þ.

Výsledok

MerateĐné
ukazovatele výsledku

Výstup

2.6. Výdavky na aktivity a þinnosti súvisiace s úþelom, na ktorý sa žiada dotácia- bežné
výdavky
Celkové výdavky

Vlastné alebo iné zdroje
eur

100 %

eur

Požadovaná suma dotácie
%

eur

%

2.7. Rozpoþet
Položka

Celkové výdavky

Vlastné alebo
iné zdroje

Požadovaná
suma dotácie

Mzda alebo plat odborného zamestnanca,
ktorý priamo vykonáva aktivity alebo
þinnosti podĐa § 9a ods. 1
Odmena zamestnanca , ktorý priamo
vykonáva aktivity alebo þinnosti podĐa § 9a
ods. 1 (dohoda o vykonaní práce
alebo dohoda o pracovnej þinnosti)
Preddavok na poistné na povinné
verejné zdravotné poistenie podĐa § 9a
ods. 2 písm. a) alebo b)
Poistné na sociálne poistenie a na príspevky
na starobné dôchodkové sporenie podĐa
§ 9a ods. 2 písm. a) alebo b)
Náhrada cestovných výdavkov
zamestnanca, ktorý priamo vykonáva
aktivity alebo þinnosti podĐa § 9a ods. 1
Služby spojené s realizáciou aktivít alebo
þinností podĐa § 9a ods. 1
Nájomné za prenájom priestorov
potrebných na výkon aktivít alebo þinností
podĐa § 9a odsek 1 písm. a) až c)
Materiálové výdavky priamo súvisiace
s výkonom aktivít alebo þinností podĐa § 9a
ods. 1

Celkové výdavky

eur

eur

eur
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2.8. Komentár k rozpoþtu
(Uvedie sa poþet osôb, pozícia, druh pracovného pomeru, resp. dohody, poþet odpracovaných hodín
a mesiacov, hodinová, resp. mesaþná mzda, jednotlivé položky materiálu, ich poþet a jednotková cena.
Pri cestovných náhradách uviesĢ miesto realizácie a predpokladaný dopravný prostriedok.)

2.9. UdržateĐnosĢ aktivít a þinností
(Struþne sa popíšu aktivity, ktoré budú pokraþovaĢ po skonþení financovania dotáciou,
prípadne aké ćalšie aktivity a þinnosti budú na ne nadväzovaĢ, ako sa využijú výstupy v praxi,
ako budú využité výstupy v ćalších rokoch, ako bude finanþne zabezpeþená udržateĐnosĢ
aktivít a þinností.)

3. ýestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateĐa/ nezisková organizácia,
obþianske združenie
Vyhlasujem, že aktivity a þinnosti, ktoré sú predmetom žiadosti o dotáciu, nebudú duplicitne
financované z iných zdrojov.
V ..................................... dĖa.............................

Vlastnoruþný podpis štatutárneho zástupcu žiadateĐa

Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadateĐa


Odtlaþok peþiatky žiadateĐa

.
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3. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 8a
Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2013
V roku 2013 bude na účely hodnotenia, posúdenia a schválenia žiadostí výsledok sumáru
podľa § 4 ods. 3 a 4 spracovaný za dotáciu na podporu rodovej rovnosti podľa § 9a zákona
osobitne.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ján Richter v. r.
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