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Podmienky poskytnutia dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti pomoci 

obetiam domáceho násilia a ich deťom na rok 2021 

Účel  Účelom je poskytnúť dotáciu subjektom preukázateľne poskytujúcim 

pobytové/ambulantné služby obetiam domáceho násilia a ich deťom na pokrytie 

nevyhnutných výdavkov v roku 2021. 

Poskytovateľ Úrad vlády Slovenskej republiky 

Dátum zverejnenia 26. 04. 2021 

Termín uzávierky 

predkladania 

žiadostí 

26. 05. 2021  

Adresa na 

predkladanie 

žiadostí 

Žiadosti sa predkladajú iba prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: 

domacenasilie@vlada.gov.sk. 

Legislatívny rámec 

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, zákon č.  448/2008 Z. z. o sociálnych službách a 

o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 274/2017 Z. z. o 

obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o 

obetiach) 

Oprávnení 

žiadatelia 

Žiadosť o dotáciu môže podať právnická osoba preukázateľne poskytujúca služby 

a pomoc obetiam domáceho násilia a ich deťom: 

1. v zariadeniach núdzového bývania podľa § 29 zákona č. 448/2008 o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov; 

2. špecializované sociálne poradenstvo poskytované ako samostatná 

odborná činnosť za podmienok ustanovených v Zákone č. 448/2008 o 

sociálnych službách; 

3. na základe splnenia podmienok ustanovených zákonom č. 274/2017 Z. z. 

o obetiach trestných činov. 

 

Oprávneným žiadateľom podľa právnej formy je: 

1. občianske združenie; 

2. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby; 

3. registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, právnická osoba, ktorá 

odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej 

spoločnosti; 

4. právnická osoba zriadená osobitným zákonom; 

5. rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej 

zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; 

 

a zároveň je poskytovateľom sociálnych služieb: 

 

1. zapísaný do registra, ktorý vedie vyšší územný celok1  

a/alebo 

2. ktorému bola na základe rozhodnutia Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky udelená akreditácia programu podpory obetí 

a poskytujú  špecializovanú odbornú pomoc obzvlášť zraniteľnej obeti2 

                                                           
1 podľa § 62 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
2 podľa § 5 ods. 4 písm. d)   zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (Zákon o obetiach). 
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Oprávnené aktivity  1. Pobytové služby obetiam domáceho násilia a ich deťom poskytujú alebo 

zabezpečujú najmä tieto činnosti: 

a) ubytovanie na určitý čas, 

b) základné sociálne poradenstvo (v oblasti bývania, financovania, 

zamestnanosti, zdravia a i.), 

c) špecializované sociálne poradenstvo (identifikácia násilia, vyhodnotenie 

rizík ohrozenia, manažment bezpečia, poradenstvo pre ženy so 

špeciálnymi potrebami a i.), 

d) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

e) psychologické poradenstvo, 

f) právnu pomoc a právne poradenstvo, 

g) podporné služby pre deti (psychologické poradenstvo, podpora počas 

právnych konaní, špeciálno-pedagogická starostlivosť), 

h) bývanie 

i) nevyhnutné osobné vybavenie.  

2. Ambulantné služby - obetiam domáceho násilia a ich deťom poskytujú alebo 

zabezpečujú najmä tieto činnosti:  

a) základné sociálne poradenstvo (v oblasti bývania, financovania, 

zamestnanosti, zdravia a i.), 

b) špecializované sociálne poradenstvo (identifikácia násilia, vyhodnotenie 

rizík ohrozenia, manažment bezpečia, poradenstvo pre ženy so 

špeciálnymi potrebami a i.) 

c) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

psychologické poradenstvo, 

d) právnu pomoc a právne poradenstvo, 

e) podporné služby pre deti (psychologické poradenstvo, podpora počas 

právnych konaní, špeciálno-pedagogická starostlivosť a i). 

Oprávnené obdobie 

poskytnutia 

a použitia dotácie 

od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, resp. do 31. marca 2022. 

Základný cieľ 

projektu  

Pokrytie bežných výdavkov v rozsahu oprávnených výdavkov definovaných 

v Usmernení pre žiadateľov o dotáciu, súvisiacich so zabezpečením riadneho 

fungovania pobytových alebo ambulantných služieb. 

Náležitosti 

predkladanej 

žiadosti 

o poskytnutie 

dotácie 

1. vyplnený VZOR - Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtovej 

rezervy predsedu vlády SR – domáce násilie, 
 

2. vyplnený VZOR - štruktúrovaný rozpočet. 

Disponibilný objem 

zdrojov   
3 000 000 Eur 

Výška maximálnej 

požadovanej 

dotácie   

Pobytové služby – zariadenia núdzového bývania  

– 370 Eur/na klienta/na mesiac 

Ambulantné služby – zariadenia poskytujúce poradenské služby  

– 10 Eur/hodina poradenstva 

Kontakt na Úrade 

vlády SR 

Akékoľvek otázky ohľadom podmienok podania žiadostí, resp. poskytnutia 

dotácie zasielajte na e-mailovú adresu: 

domacenasilie@vlada.gov.sk 

alebo sa informujte telefonicky na tel. č. 02/209 25 300 

mailto:domacenasilie@vlada.gov.sk


 3 

Doplňujúce 

informácie a 

podmienky 

pre žiadateľov 

o poskytnutie 

dotácie 

Predkladanie žiadostí: 

1. Žiadateľ predloží len jednu žiadosť o poskytnutie dotácie 

a v štruktúrovanom rozpočte uvedie všetky výdavky, na ktoré plánuje 

dotáciu použiť. 

2. Splnenie zákonných podmienok podanej žiadosti o poskytnutie dotácie  

posudzuje Úrad vlády Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

3. Žiadateľ predkladá sken žiadosti z oficiálne používaného e-mailu, je však 

povinný uchovávať originál žiadosti a na vyžiadanie je povinný ho 

poskytnúť. 

 

Podmienky poskytnutia dotácie: 

1. Dotáciu je možné poskytnúť žiadateľovi iba za predpokladu, že splní 

všetky zákonom stanovené podmienky a podmienky stanovené 

poskytovateľom. 

2. Výška poskytnutej dotácie bude závisieť od objemu disponibilných 

zdrojov poskytovateľa. 

3. Pred uzatvorením zmluvy je žiadateľ povinný na základe výzvy 

poskytovateľa predložiť: 

a) originál alebo úradne osvedčenú kópiu potvrdenia príslušného 

inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace o tom, že žiadateľ 

neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho 

zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 

nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(§ 8a ods. 5 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy), 

b) originál alebo úradne osvedčenú kópiu potvrdenia príslušného 

konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že nie je voči majetku 

žiadateľa vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, 

v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na 

vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

c) kópiu zmluvy o zriadení účtu v banke, 

d) čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ má vysporiadané finančné 

vzťahy so štátnym rozpočtom a s rozpočtami obcí, 

e) čestné vyhlásenie k štátnej pomoci, 

f) čestné vyhlásenie o tom, že voči žiadateľovi nie je vedený výkon 

rozhodnutia 

4. Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi v prípade, že je žiadateľ 

v exekučnom konaní, má nedoplatky na sociálnom, zdravotnom poistení. 

 

Podmienky použitia dotácie: 

1. Dotáciu nemožno použiť na ten istý účel, resp. na úhradu tých istých 

výdavkov, na ktoré použil, alebo použije príspevok od príslušného 

vyššieho územného celku. 

2. Poskytnutú dotáciu je prijímateľ povinný použiť: 

a) do 31. decembra 2021, ak dotácia bola poskytnutá vo forme bežného 

transferu do 1. augusta príslušného roku, 

b) do 31. marca 2022, ak dotácia bola poskytnutá vo forme bežného 

transferu po 1. auguste príslušného roku, a ktoré nebolo možné 

použiť do konca príslušného rozpočtového roka. 

3. Prijímateľ dotácie je pri použití dotácie, resp. jednotlivých výdavkov 

dotácie povinný postupovať podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Pre uľahčenie procesu verejného obstarávania je na stránke ÚV SR, v 

časti „Dotácie – Verejné obstarávanie“ zverejnená Záväzná metodika k 

procesu verejného obstarávania a iné s tým súvisiace dokumenty; 

https://www.vlada.gov.sk//dotacie-uv-sr/  

https://www.vlada.gov.sk/dotacie-uv-sr/
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Súčasťou vyúčtovania poskytnutej dotácie bude aj kompletná 

dokumentácia výberu dodávateľov tovarov a služieb v zmysle citovaného 

zákona o verejnom obstarávaní, pokiaľ  sa na konkrétne tovary a služby 

zákon vzťahuje. 

 

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie: 

1. Prijímateľ je povinný zaslať vyúčtovanie poskytnutej dotácie najneskôr v 

termíne do: 

a) do 31. januára 2022, ak bola dotácia poskytnutá vo forme bežného 

transferu do 1. augusta 2021, 

b) do 30. apríla 2022, ak bola dotácia poskytnutá vo forme bežného 

transferu po 1. auguste 2021. 

2. Podmienky predkladania vyúčtovania ako aj ďalšie podmienky budú 

upravené v Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu 

vlády SR v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia. 

 

 


