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VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 22. septembra 2021,
ktorou sa mení 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
v znení neskorších predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 2 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. 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 v znení vyhlášky č. 462/2012
Z. z., vyhlášky č. 371/2018 Z. z., vyhlášky č. 262/2019 Z. z. a vyhlášky č. 3/2021 Z. z. sa mení
takto:
1. Príloha č. 3 znie:
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„Príloha č. 3
k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

(Vzor)
Žiadosť
o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
A. Identifikácia žiadateľa
Názov
IČO
Sídlo (adresa)
PSČ

Obec

Okres

Kraj

Telefónne číslo
Webové sídlo, ak ho má
zriadené

E-mailová
adresa

Meno, priezvisko a titul
štatutárneho zástupcu
Bankové spojenie
Číslo účtu v banke
alebo pobočke
zahraničnej banky
B. Identifikácia materskej školy alebo základnej školy*
Názov

Kód (EDUID) podľa centrálneho
registra škôl, školských zariadení,
elokovaných pracovísk
a zriaďovateľov
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Sídlo

Ulica
a súpisné/orientačné
číslo

PSČ

Obec

Okres

Kraj

Telefónne
číslo
Webové
sídlo, ak ho
má zriadené
Meno, priezvisko
a titul štatutárneho
zástupcu
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E-mailová adresa

Počet detí, na ktoré žiadateľ žiada o dotáciu,

z toho

počet detí podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona
počet detí podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona
počet detí podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona

Časť B sa vypĺňa za každú školu alebo za každé školské zariadenie osobitne.

*

C. Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné a finančné prostriedky sa
použijú na účel, na ktorý sa poskytnú.
V ..................................... dňa.............................
Vlastnoručný podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadateľa
Odtlačok pečiatky žiadateľa
“.
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„Príloha č. 10
k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

(Vzor)
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí
Označenie druhu dotácie
Označenie účelu, na ktorý sa žiada dotácia
[uvedie sa konkrétne ustanovenie zákona,
napr. § 9a ods. 1 písm. a) až g) zákona]
1. Informácie o žiadateľovi
1.1. Identifikácia žiadateľa
Názov
Právna forma
IČO
Sídlo (adresa)
PSČ
Okres
Telefónne číslo
Webové sídlo, ak ho má
zriadené
Meno, priezvisko a titul
štatutárneho zástupcu

Obec
Kraj
E-mailová adresa

1.2. Bankové spojenie
Číslo účtu v banke alebo pobočke
zahraničnej banky
1.3. Fyzická osoba, ktorá za žiadateľa o dotáciu zodpovedá za uskutočnenie aktivít a činností
súvisiacich s účelom, na ktorý sa žiada dotácia
Meno, priezvisko a titul
Funkcia
Pracovisko (adresa)
Telefónne číslo
E-mailová adresa
1.4. Stručný opis aktivít a činností žiadateľa
[Uvedie sa najmä rok vzniku žiadateľa, hlavné zameranie jeho činnosti, aktuálne personálne
podmienky (napr. prostredníctvom životopisov), priestorové, materiálne a finančné
podmienky, stručné zameranie činnosti žiadateľa v súlade s oprávnením na výkon aktivít
a činností uvedených v žiadosti, odkaz na funkčnú webovú stránku, kde možno identifikovať
žiadateľa a jeho činnosť v oblasti rovnosti žien a mužov, odkaz alebo krátka informácia na
už uskutočnené aktivity a projekty, prípadne publikačnú alebo edičnú činnosť, a pod.]
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1.5. Finančné prostriedky poskytnuté žiadateľovi zo štátnych zdrojov v predchádzajúcich troch
rokoch
Názov subjektu, ktorý Účel
poskytnutia Výška poskytnutých Rok
poskytnutia
poskytol
finančné finančných
finančných
finančných
prostriedky
prostriedkov
prostriedkov
prostriedkov

2. Informácie o aktivitách a činnostiach súvisiacich s účelom, na ktorý sa žiada dotácia
2.1. Cieľ/Ciele uskutočnenia aktivít a činností
(Uvedie sa konkrétny cieľ a čiastkové ciele podľa účelu, na ktorý sa žiada dotácia.)

2.2. Cieľová skupina
(Uvedie sa cieľová skupina, plánovaný alebo odhadovaný počet fyzických osôb, pre ktoré sa
budú poskytovať aktivity a činnosti súvisiace s účelom, na ktorý sa žiada dotácia, a odôvodní
sa výber cieľovej skupiny, napr. dôvod výberu účastníkov vo vzťahu k počtu účastníkov.
Navrhne sa vhodnosť aktivít a činností, ich opodstatnenie vo vzťahu k potrebám cieľovej
skupiny.)

2.3. Opis priebehu aktivít a činností
(Uvedie sa podrobný a jednoznačný opis priebehu aktivít a činností, na ktoré sa žiada dotácia,
vrátane bližšieho popisu jednotlivých aktivít a činností, ich previazanosti s vymedzeným
cieľom a potrebami alebo záujmami cieľovej skupiny a prínos aktivít a činností pre cieľovú
skupinu. Ak žiadateľ zabezpečuje aktivity a činnosti, na ktoré žiada dotáciu, aj výkonom
dobrovoľníckej činnosti, na ktorú nežiada dotáciu podľa § 9c zákona, uvedie sa počet
dobrovoľníkov a podrobne sa opíšu aktivity dobrovoľníkov, ktorými sa podieľajú na aktivitách
a činnostiach, na ktoré sa žiada dotácia. Ďalej sa uvedie súlad s prioritami, ak boli vyhlásené,
odôvodní sa potreba aktivity alebo činnosti, na ktorú sa žiada dotácia.
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2.4. Časový harmonogram uskutočňovania aktivít a činností
Začiatok uskutočňovania Skončenie
Dĺžka trvania
aktivít a činností
uskutočňovania
aktivít aktivít a činností
a činností

2.5. Očakávané výstupy a výsledky aktivít a činností
Aktivita/Činnosť Výsledok
Výstup
č.
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uskutočňovania

Merateľné ukazovatele výsledku

2.6. Výdavky na aktivity a činnosti súvisiace s účelom, na ktorý sa žiada dotácia
Celkové výdavky
Vlastné alebo iné Požadovaná suma
zdroje
dotácie
eur
100 % eur
%
eur
%
V členení:
Bežné výdavky
eur
eur
eur
Kapitálové výdavky
eur
eur
eur
2.7. Rozpočet
Položka
Bežné výdavky
Mzda alebo plat zamestnanca
Odmena zamestnanca (dohoda o vykonaní
práce, dohoda o pracovnej činnosti)
Poistné a príspevok do poisťovní (vrátane
preddavku na poistné)
Náhrada cestovných výdavkov
Služby spojené s realizáciou aktivít alebo
činností [vrátane služieb podľa § 9a ods. 2
písm. i) zákona]
Nájomné za prenájom priestorov
Materiálové výdavky priamo súvisiace
s výkonom aktivít alebo činností
Kapitálové výdavky
Rekonštrukcia alebo stavebné úpravy
priestorov priamo súvisiace s výkonom
aktivít alebo činností
Celkové výdavky
2.8. Komentár k rozpočtu

Celkové
výdavky

Vlastné alebo Požadovaná
iné zdroje
suma dotácie
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2.9. Udržateľnosť aktivít a činností
(Stručne sa opíše spôsob, akým sa zabezpečí udržateľnosť aktivít a činností po skončení
financovania dotáciou a z akých zdrojov, alebo aké ďalšie aktivity a činnosti budú nadväzovať
a ako sa využijú v ďalších troch rokoch.)

3. Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa
Vyhlasujem, že aktivity a činnosti, ktoré sú predmetom žiadosti o dotáciu, nebudú duplicitne
financované z iných zdrojov.
V ................................ dňa ...................................
Vlastnoručný podpis štatutárneho zástupcu
žiadateľa
Odtlačok pečiatky žiadateľa

Meno, priezvisko
zástupcu

a titul

štatutárneho
“.
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Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Milan Krajniak v. r.
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