
 
 

 
V Ý Z V A 

 
NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, 

VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

 
Na podporu ranej intervencie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2020 

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 

oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2020 vyčlenilo 100 000,- € na dotáciu  na 

podporu skvalitnenia ranej intervencie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej 

len „SZP“). Uvedené finančné prostriedky budú poskytnuté žiadateľom formou dotácie zo 

štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva (ďalej len „dotácia“) 

podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a 

doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore práce s mládežou“). 

 

1. Cieľ výzvy  

 
Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu činnosti organizácií, ktoré sa 
systematicky venujú podpore a rozvoju detí v ranom veku zo SZP. 
 

2. Prioritné témy výzvy 

 

 rozvoj zdravého rastu osobností detí zo SZP v ranom a predškolskom veku 

 podpora aktivít smerujúcich k lepšej pripravenosti detí zo SZP na predprimárne 
vzdelávanie a povinnú školskú dochádzku 
 

3. Okruh oprávnených žiadateľov 

 
Oprávnenými žiadateľmi sú podľa § 15 ods. 2 písm. c), d), e) zákona o podpore práce 
s mládežou občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne 
prospešné služby, ktoré sa preukázateľne systematicky venujú deťom zo SZP. 
  

4. Cieľová skupina projektových aktivít  

 
Cieľová skupina projektových aktivít sú deti zo SZP vo veku 0 až 6 rokov. 
 
 
 



5. Oprávnené aktivity  

  
Medzi oprávnené aktivity patria:  
• priame včasné intervencie v rodinách, 

• aktivity s deťmi cieľovej skupiny na podporu ich zdravého rozvoja,  

• vzdelávacie aktivity, informačné semináre, 
• aktivity zamerané na tvorbu komunikačných a propagačných nástrojov,  

• iné aktivity, ktoré súvisia s cieľmi výzvy.  
 

6. Finančné vymedzenie  

 
Dotácia sa poskytne oprávnenému žiadateľovi maximálne do výšky 100 000 €. Výška 
poskytnutej dotácia môže predstavovať najviac 90 % z celkových oprávnených výdavkov 
uvedených v žiadosti. Žiadateľ preukazuje, že má na financovanie činnosti zabezpečených 
najmenej 10 % nákladov z iných zdrojov.1  
 

7. Oprávnené výdavky  

 
Dotácia sa poskytne za podmienok uvedených v § 16 zákona o podpore práce s mládežou. Za 
oprávnené výdavky sa považujú tie, ktoré preukázateľne súvisia s dosahovaním cieľu a 
zabezpečovaním aktivít uvedených v žiadosti a vzniknú v období od 1.1.2020 do 31.12.2020, 
pričom bežné výdavky (s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných 
vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru), ktoré nebude možné použiť do konca rozpočtového roka 2020, možno 
v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy) použiť do 31.3.2021.  
 
Oprávnené výdavky sú:  
a) Mzdy zamestnancov žiadateľa, ktorí sa zúčastňujú na zabezpečovaní aktivít uvedených v 
žiadosti, a to v rozsahu, v ktorom zabezpečovanie týchto aktivít zasahuje do ich riadneho 
pracovného času. Odmeny pre osoby, ktoré zabezpečujú aktivity projektu na základe dohôd o 
prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Celková výška mzdových výdavkov môže 
tvoriť maximálne 100 % z poskytnutej dotácie.  

b) Povinné odvody zamestnávateľa zo mzdových nákladov v rozsahu bodu a), 

c) Náhrady preukázaných cestovných výdavkov, 

d) Pomôcky a materiálno-technické vybavenie na vykonávanie činností uvedených v žiadosti, 

e) Iné preukázateľné výdavky na dodanie materiálu a služieb, ktoré priamo súvisia so 
zabezpečením aktivít uvedených v žiadosti.  
 
Dotáciu nemožno použiť na: 

 úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, 

 refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, 

                                                           
1 §16 ods. 2 zákona o podpore práce s mládežou 



 splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.   
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov ak:  

 má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,  

 nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol 
proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

 nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,  

 neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa 
osobitného predpisu (zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.),  

 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 

 nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, 

 nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov 
Európskej únie, 

 je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora. 
 

8. Výška finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu  

 
Výška finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu  je 100 000,- €. 
 

9. Najvyššia výška dotácie na jedného žiadateľa 

 
Najvyššia výška dotácie určená na jedného žiadateľa je: 100 000,- €. 
 

10. Predkladanie žiadostí  

 

Žiadosť predkladá žiadateľ písomne najneskôr do 10 dní od zverejnenia Výzvy na adresu:  

Ministerstvo  školstva,  
vedy, výskumu  a športu SR  
sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania 
Stromová 1 
813 30 Bratislava 1 
 
s označením na obálke: „Dotácia – Podpora ranej intervencie u detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia na rok 2020“ 
 
Žiadosť obsahuje náležitosti v rozsahu ustanovenom v § 17 ods. 1 a 2 zákona o podpore práce 
s mládežou. 
 
Pri predložení žiadosti rozhoduje dátum na poštovej pečiatke. Žiadosti doručené pred 
zverejnením tejto výzvy ministerstvo nebude akceptovať. Žiadosti doručené po stanovenom 
termíne komisia nebude posudzovať.  



11. Požadované údaje a náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie 

 

Identifikačné údaje o žiadateľovi: 

1) názov a právna forma žiadateľa, 
2) adresa sídla, 
3) identifikačné číslo, 
4) daňové identifikačné číslo, 
5) meno, priezvisko a akademický titul štatutárneho orgánu.  

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie ďalej obsahuje najmä: 

a) vymedzenie potrieb, konkrétnej akcie alebo projektu, na ktoré sa požaduje dotácia, vrátane 
označenia oblasti podľa § 15 ods. 1 zákona o podpore práce s mládežou, do ktorej tieto 
aktivity patria – podpora systematickej práce s mládežou, 

b) termín a miesto uskutočnenia aktivít, 
c) predmet činnosti žiadateľa o dotáciu, 
d) uvedenie skutočnosti, či žiadateľ o dotáciu požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu aj od iného 

subjektu verejnej správy, 
e) rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutočnením aktivity bodu a), na ktorú sa žiada 

dotácia, z toho suma požadovanej dotácie, pričom sa osobitne uvedie výška finančných 
prostriedkov požadovaná na mzdové náklady. 

Prílohy žiadosti: 

a) čestné vyhlásenie žiadateľa, že má usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,  
b) potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi nie 

je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu 
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

c) čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, 
d) potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce 

a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,2  
e) rozpočet nákladov súvisiacich s uskutočnením aktivity, na ktorú sa žiada dotácia, (Finančné 

zabezpečenie podujatia je potrebné detailne rozpísať podľa jednotlivých položiek v súlade s 
Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42 zo 
dňa 8. decembra 2004 v znení neskorších predpisov). 

f) čestné vyhlásenie žiadateľa, že je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide 
o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora. 
 

12. Posúdenie a vyhodnotenie žiadostí 

 

Výber žiadateľov, ktorým bude poskytnutá dotácia ministerstva, uskutoční 3 členná Komisia  
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na vyhodnotenie žiadostí 
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu skvalitnenia ranej intervencie u detí 
                                                           
2 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



zo sociálne znevýhodneného prostredia skvalitnenia ranej intervencie u detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia  (ďalej len „komisia“), ktorú vymenúva minister z radov 
zamestnancov ministerstva. Podrobnosti o úlohách komisie, spôsobe rokovania a 
posudzovania žiadostí upravuje Štatút Komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na 
podporu ranej intervencie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia skvalitnenia ranej 
intervencie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len „štatút“).  

Kritéria hodnotenia žiadostí o dotáciu: 

a)  súlad žiadosti o dotáciu s cieľom výzvy (max. 30 bodov),  

b) udržateľný dopad projektu po jeho realizácii (max. 10 bodov),  

c) ekonomická efektívnosť využitia finančných prostriedkov na realizáciu projektu (max. 10 
bodov).  

Spolu: max. 50 bodov.  

Pre kladné hodnotenie musia žiadatelia získať v každej hodnotenej oblasti aspoň polovicu 
bodov. 

Na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie uzatvorí ministerstvo so žiadateľom, ktorému je 
schválená dotácia, písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie podľa § 18 zákona o podpore práce 
s mládežou.  

V súvislosti s prípravou zmluvy žiadateľ podľa pokynov ministerstva pripraví a predloží 
podrobný rozpočet na využitie schválenej dotácie v písomnej aj v elektronickej forme. 
Finančné prostriedky poukazuje ministerstvo bezhotovostne po obojstrannom podpise 
zmluvy na samostatný bankový účet otvorený prijímateľom dotácie len na vedenie 
prostriedkov poskytnutých z rozpočtu ministerstva. 

Ministerstvo do 30 dní od rozhodnutia o žiadostiach zverejní na svojom webovom sídle údaje 
o poskytnutí dotácií žiadateľom o dotáciu. 

 

13. Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadosti 

Ak žiadateľ neuvedie vo svojej žiadosti požadované údaje alebo nepredloží požadované 
dokumenty v príslušnej forme, ministerstvo ho e-mailovou poštou vyzve na ich doplnenie. 
Lehota na odstránenie uvedených formálnych nedostatkov je 5 pracovných dní a začína plynúť 
odo dňa doručenia požiadavky ministerstva na doplnenie požadovaných údajov alebo 
predloženie chýbajúcich dokumentov žiadateľovi.  

Za formálne nedostatky sa považujú chýbajúce údaje a nepredložené prílohy uvedené v 
žiadosti, chýbajúci podpis a pečiatka.  

Žiadateľa, ktorý v stanovenej lehote neodstráni formálne nedostatky, vyradí komisia zo 
zoznamu žiadateľov a jeho žiadosť sa nebude posudzovať. 

 

 



14. Podmienky na použitie a zúčtovanie finančných prostriedkov 

Podkladom pre zúčtovanie dotácie je vecné a finančné vyhodnotenie priebehu projektu. Pri 
zúčtovaní je potrebné predložiť všetky účtovné doklady v zmysle schváleného rozpočtu, ktorý 
je súčasťou zmluvy. Výdavky na tovary a služby musia byť hradené z účtu (dotačného), ktorý 
je uvedený v zmluve. 

Práva a povinnosti zmluvných strán, sankcie za porušenie zmluvných podmienok budú 
uvedené v zmluve. Porušenie podmienok použitia poskytnutej dotácie bude kvalifikované ako 
porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy. 

 

 


