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Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie 

podľa § 1 a § 2 Výnosu Ministerstva financií  SR číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky 

na rok 2018 

 

1) Komplexné právne predpisy, upravujúce poskytovanie dotácií 

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a  Výnos Ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len “Výnos”).  

2) Schválený rozpočet na dotácie z kapitoly Všeobecná pokladničná správa (ďalej len „“VPS“) na príslušný 
rok a nasledujúce dva roky 

 Limit dotácií podľa § 1 Limit dotácií podľa § 2 

Rozpočet VPS na dotácie na rok 2018 600 000,- € 2 700 000,- € 

Rozpočet VPS na dotácie na rok 2019 600 000,- € 2 700 000,- € 

Rozpočet VPS na dotácie na rok 2020 600 000,- € 2 700 000,- € 

3) Predkladanie žiadostí 

Ministerstvo prijíma žiadosti o dotácie  od 1. januára do 31. marca 2018. Žiadosti bude posudzovať individuálne 
v súlade s touto výzvou a poskytovať do výšky schváleného finančného limitu. 

a) Základný cieľ a ukazovatele, podľa ktorých sa budú hodnotiť žiadosti o dotácie 

Žiadosti o dotácie sú hodnotené v zmysle podmienok stanovených vo Výnose.  

b) Podávanie žiadostí 

Žiadosti sa podávajú v písomnej forme, podpísané štatutárnym orgánom žiadateľa, na adresu Ministerstva 
financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava. Žiadosti musia byť vyplnené prostredníctvom 
elektronického formulára, ktorý je prístupný na webovom sídle ministerstva http://dotacie.mfsr.sk 
v čase od 1. januára do 31. marca 2018. Na iné žiadosti ministerstvo nemusí prihliadať. 

c) Podmienky poskytnutia dotácie 

Dotácie budú poskytované iba na základe žiadostí podaných v súlade s Výnosom a touto výzvou do výšky 
disponibilného objemu finančných prostriedkov na rok 2018. Dotácie je možné poskytnúť iba žiadateľovi, 
ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať 
sa do registra partnerov verejného sektora, podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

d) Disponibilný objem na rok 2018 

Limit dotácií podľa §1 a §2 výnosu je uvedený v bode 2) tejto výzvy. 

e) Maximálna a minimálna výška jednej dotácie 

Minimálna výška dotácie je 1 000 €. 

Maximálna výška dotácie je 13 500 € s tým, že minister financií má právo rozhodnúť o inej výške dotácie. 

4) Spôsob odstránenia formálnych nedostatkov 

Každá žiadosť musí byť podaná v súlade s Výnosom a touto výzvou. 

Formálne nedostatky, ktoré je možné odstrániť a nemenia podstatu žiadosti, odstráni ministerstvo bez 
konzultácie so žiadateľom.  

http://dotacie.mfsr.sk/
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Ministerstvo je oprávnené bez konzultácie so žiadateľom: 

 Doplniť chýbajúce identifikačné údaje žiadateľa, ak je z ostatných priložených dokumentov 
nespochybniteľné, o akého žiadateľa ide; 

 Opraviť nesprávny výpočet povinnej minimálnej výšky vlastných zdrojov žiadateľa tak, aby sa dosiahla 
Výnosom požadovaná hodnota; 

 Opraviť výšku požadovanej dotácie tak, že táto výška tvorí rozdiel medzi hodnotou projektu a vlastnými 
zdrojmi žiadateľa; 

 Zaokrúhliť finančné údaje v centoch na celé eurá; 

 Upraviť výšku finančných údajov uvádzaných v tis. eurách na eurá; 

 Upraviť znenie účelu dotácie, ak je zo žiadosti alebo zdôvodnenia jasné, čo žiadateľ požaduje, ale jeho 
formulácia uvedená v žiadosti by mohla spôsobiť omyl. 

Ak bola žiadateľovi schválená dotácia, ale zatriedenie výdavkov podľa ekonomickej  klasifikácie sa nedá 
jednoznačne určiť, ministerstvo vyzve žiadateľa, spravidla e-mailom na adresu uvedenú v žiadosti, o doplnenie 
žiadosti ešte pred jej poskytnutím. Ak žiadateľ na výzvu do stanoveného času neodpovie, ministerstvo 
rozhodnutie o schválení dotácie môže zrušiť. Rovnako sa postupuje aj pri výzve na doplnenie žiadosti z iných 
dôvodov. 

Žiadosť upravená ministerstvom podľa predchádzajúceho textu sa považuje za žiadosť podanú v súlade 
s Výnosom. 

Ostatné nedostatky žiadosti budú dôvodom na vylúčenie takejto žiadosti z posudzovania. 

5) Termíny postupu vyhodnocovania 

Termín na vyhodnotenie žiadostí a ich poskytnutie je spravidla 31. júl bežného roka. 

6) Oznámenie o poskytnutí dotácií a podmienky ich čerpania 

Ministerstvo zasiela žiadateľovi, ktorému bola dotácia schválená, oznámenie o poskytnutí dotácie, v ktorom 
oznamuje výšku, účel použitia a ostatné podmienky čerpania dotácie. Po prijatí tohto oznámenia je príjemca 
dotácie oprávnený dotáciu začať používať v súlade s uvedenými podmienkami a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

Finančné prostriedky ministerstvo poukazuje bankovým prevodom na účet žiadateľa, ktorý je uvedený 
v žiadosti, s výnimkou obcí. 

Ak je žiadateľom obec, finančné prostriedky ministerstvo poukazuje na účet, ktorý je v evidencii ministerstva. 
Ak obec uvedie v žiadosti iné číslo účtu, aké je v evidencii ministerstva, na takýto účet sa neprihliada. Zmeny 
v evidencii ministerstva môže obec vykonať osobitným oznámením, podpísaným štatutárnym zástupcom obce 
a doplneným odtlačkom pečiatky. 

Bežné výdavky je možné použiť na určený účel do konca roka, v ktorom boli poskytnuté. Bežné výdavky s 
výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, ktoré boli poskytnuté právnickej 
osobe alebo fyzickej osobe ako bežný výdavok po 1. auguste 2018 a ktoré nebolo možné použiť do konca 
roka 2018, možno použiť do 31. marca 2019. 

Kapitálové výdavky podľa § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v 
znení neskorších predpisov možno použiť na určený účel do konca roka 2020.  

V súlade s § 4 Výnosu je príjemca dotácie povinný podieľať sa na financovaní predmetnej akcie najmenej vo 
výške 10 % z celkových skutočne dosiahnutých výdavkov. Splnenie tejto povinnosti je príjemca dotácie povinný 
dokladovať po ukončení predmetnej akcie. 

Príjemca dotácie je povinný viesť osobitnú evidenciu o použití dotácie v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve tak, aby vedel spoľahlivo predložiť doklady, preukazujúce účel použitia dotácie a dodržanie 
ostatných podmienok určených v oznámení o poskytnutí dotácie, orgánom vykonávajúcim kontrolu.  
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Platiteľ dane z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže použiť 
dotáciu na úhradu tejto dane. 

Obstarávanie tovarov, služieb a verejných prác sa riadi zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

7) Zoznam schválených žiadostí 

Ministerstvo vypracuje a zverejní zoznam až po vyhodnotení a realizovaní žiadostí. Zoznam bude zverejnený 
na webovom sídle ministerstva v časti Financie, Verejné financie, Dotácie. 

8) Zoznam zamietnutých žiadostí a dôvod ich zamietnutia 

Ministerstvo vypracuje a zverejní zoznam žiadateľov, ktorým nebola poskytnutá dotácia až po vyhodnotení 
a realizovaní žiadostí. Zoznam bude zverejnený na webovom sídle ministerstva v časti Financie, Verejné 
financie, Dotácie. 

9) Vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií 

Vyhodnotenie sa vykoná po ukončení posudzovania žiadostí zverejnením zoznamu schválených žiadostí 
a zoznamu žiadateľov, ktorým nebola dotácia priznaná. 

10) Pomoc pri vyplnení žiadosti 

Ministerstvo financií zverejňuje všetky informácie pre žiadateľov o dotácie a pre príjemcov dotácií na svojom 
webovom sídle http://dotacie.mfsr.sk. V záujme skvalitnenia celého procesu schvaľovania ministerstvo 
odporúča, aby žiadatelia postupovali v súlade s pokynmi a odporúčaniami uvedenými na tomto webovom 
sídle. 
 
 
 
 
 
 

Peter Kažimír 
minister financií 

v.r. 
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