Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na
financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019
Účel

Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality

Základný cieľ

Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky,
ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za
účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.

Priority

1. Znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
Najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami;
obchodovanie s prekurzormi a pre-prekurzormi; odhaľovanie
obchodovania s drogami a psychoaktívnymi látkami cez internet;
obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia;
počítačová kriminalita; trestné činy extrémizmu; eliminácia propagácie
kriminality prostredníctvom všetkých druhov médií (film, TV, rozhlas,
internet, tlačoviny); hospodárska a majetková trestná činnosť; korupcia;
obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť; trestné činy proti
životnému prostrediu.
2. Zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí
Najmä: začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a
obcí; vytvorenie komplexného prístupu k bezpečnosti v sociálne
vylúčených a iných rizikových lokalitách; zvyšovanie pocitu bezpečia
obyvateľov a návštevníkov.
3. Prevencia kriminality v rizikových skupinách
Najmä: deti a mládež; ženy; seniori; rodina; sociálne vylúčené komunity,
t.j. nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí; osoby
prepustené z výkonu trestu – účinnejšia resocializácia páchateľov trestných
činov; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti – boj proti recidíve;
prevencia páchania trestnej činnosti z rodovo, rasovo a nábožensky
motivovanej nenávisti; prevencia páchania trestnej činnosti na LGBT –
lesbických, gay, bisexuálnych a transrodových osobách; prevencia
drogových závislostí vo všeobecnosti, ale aj s dôrazom na prevenciu
užívania drog u vodičov motorových vozidiel; detekcia nových
psychoaktívnych látok pokročilými laboratórnymi analýzami; prevencia
užívania drog a obchodovania s drogami vo väzniciach; cielená prevencia,
zameraná na mladistvých a prvo-páchateľov drogových trestných činov (t.j.
intervenčné programy, smerujúce k odradeniu od ich páchania).
4. Pomoc obetiam trestných činov
Najmä: poradenstvo a pomoc obetiam; zvlášť zraniteľné skupiny – deti a
mládež, ženy, seniori, národnostné menšiny, obete domáceho násilia, obete
obchodovania s ľuďmi.
5. Reakcia na nové trendy a hrozby v oblasti bezpečnosti a verejného
poriadku
Najmä: kriminalita vo virtuálnom prostredí, materiálové i nemateriálové
druhy závislosti napr. netolizmus (závislosť na nových informačných
technológiách), urbárna bezpečnosť, vysoká zadlženosť obyvateľstva ako
aj problém finančnej gramotnosti.

Vyhlasovateľ
Dátum
vyhlásenia
Termín
uzávierky
Termín
vyhlásenia
výsledkov

Adresa na
predkladanie
žiadostí

Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality (ďalej len
“rada“)
do piatich dní od podpisu uznesenia rady, predsedom rady
4. marca 2019
Rada v zmysle zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2008 Z. z.)
schvaľuje projekty a schvaľuje poskytnutie dotácií na ich financovanie.
O schválení alebo neschválení žiadosti budú žiadatelia informovaní
prostredníctvom krajského koordinátora pre prevenciu kriminality.
Príslušný okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode má
predkladateľ trvalý pobyt, ak žiadateľom je fyzická osoba, alebo sídlo, ak
žiadateľom je právnická osoba. Ak je žiadateľom vyšší územný celok alebo
obec, žiadosť predkladajú okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého
územnom obvode sa nachádzajú.
Kontaktné údaje na príslušný okresný úrad v sídle kraja:
Okresný úrad Bratislava
vedúci organizačného odboru OÚ BA
JUDr. Ján Senka
Tel.: 09610/46010, e-mail: jan.senka@minv.sk
Adresa: Tomášikova 46, Bratislava 832 05
Okresný úrad Trnava
krajský koordinátor pre preveciu kriminality
Mgr. Libor Blažo
Tel.: 033/556 42 32, e-mail: libor.blazo@minv.sk
Adresa: Kollárová 8, Trnava 917 77
Okresný úrad Nitra
krajský koordinátor pre preveciu kriminality
Mgr. Ivana Cigáňová
Tel.: 037/654 92 68, e-mail: ivana.ciganova@minv.sk
Adresa: Štefánikova trieda 69, Nitra 949 01
Okresný úrad Trenčín
krajský koordinátor pre preveciu kriminality
Ing. Lucia Velacková
Tel.: 032/741 13 91, e-mail: lucia.velackova@minv.sk
Adresa: Hviezdoslavova 3, Trenčín 911 01
Okresný úrad Žilina
krajský koordinátor pre preveciu kriminality
Mgr. Michaela Mikulíková
Tel.: 041/733 56 04, e-mail: michaela.mikulikova@minv.sk
Adresa: Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina 010 08

Okresný úrad Banská Bystrica
krajský koordinátor pre prevenciu kriminality
Ing. Lenka Brveníková
Tel.: 048/430 62 29, 0961/699 229; e-mail: lenka.brvenikova@minv.sk
Námestie Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica 974 05
Okresný úrad Prešov
krajský koordinátor pre preveciu kriminality
Mgr. Viktória Kmecová
Tel.: 051/708 22 79, e-mail: viktoria.kmecova@minv.sk
Adresa: Námestie mieru 3, Prešov 081 92

Legislatívny
rámec
Oprávnení
žiadatelia
Oprávnené
aktivity

Okresný úrad Košice
krajský koordinátor pre preveciu kriminality
PhDr. Martina Pastorová
Tel.: 055/600 12 20, e-mail: martina.pastorova@minv.sk
Adresa: Komenského 52, Košice 041 26
Zákon č. 583/2008 Z. z.
Fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi,
na ktorého sa vzťahujú písmená a) až f) ods. (4) § 11 zákona
č. 583/2008 Z. z.
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na projekty, ktoré sú zamerané na
riešenie priorít uvedených v časti „Priority“ tejto Výzvy. Dotáciu nemožno
využiť na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 640 – Bežné transfery
(napríklad práceneschopnosť, odchodné, odstupné a pod.).

Disponibilný
objem
finančných
zdrojov

Celkom: 1 328 000 €

Finančný
rámec

1. Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na
financovanie projektu zabezpečených aspoň 20 % finančných
prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu.
2. Dotáciu možno poskytnúť najviac do výšky 80 % predpokladaných
výdavkov projektu; v prípade, ak rada schváli žiadosť, avšak výšku
požadovanej dotácie zníži, žiadateľ v lehote do 15 dní od doručenia
informácie o tejto skutočnosti predloží príslušnému okresnému úradu
v sídle kraja čestné prehlásenie, že je schopný naplniť ciele projektu
v súlade so schválenou dotáciou. Ak žiadateľ v stanovenej lehote
nepreukáže schopnosť naplniť ciele projektu, realizuje sa ďalší projekt
v poradí schválený radou.
3. V prípade, ak bola žiadateľovi poskytnutá nižšia dotácia a žiadateľ je
schopný naplniť ciele projektu žiadateľ upraví rozpočet projektu
v súlade s nižšie poskytnutou dotáciou a cieľmi projektu.
4. Dotáciu na projekt je možné poskytnúť maximálne do výšky 66 000 €.

Trvanie
projektu

Rok 2019

Z toho bežné výdavky: 728 000 €
Z toho kapitálové výdavky: 600 000 €

Forma a
náležitosti
žiadosti

Za kompletnú, úplnú žiadosť sa považuje vyplnená žiadosť spolu so
všetkými požadovanými prílohami a náležitosťami v súlade s § 12 zákona
č. 583/2008 Z. z., príslušnými ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ekonomickou klasifikáciou výdavkov – položková
skladba.
Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá s prílohami v jednom origináli
a v elektronickej verzii na CD alebo DVD nosiči. Textové súbory a súbory
obsahujúce tabuľky musia byť skenované do formátu .pdf a grafické
súbory do niektorého z formátov (.gif; .png; .jpg; .tiff) čitateľných bežnou
výbavou PC.
Originál so všetkými prílohami a náležitosťami musí byť zviazaný
v hrebeňovej väzbe, alebo pevnej väzbe, všetky strany musia byť
očíslované a verifikované podpisom žiadateľa (štatutárnym zástupcom).
Zoznam príloh a náležitostí žiadosti je uvedený na Kontrolnom liste príloh
a náležitostí, ktorý tvorí prílohu č. 5 Výzvy. Za hrebeňovú väzbu sa nebudú
považovať šanóny (zakladače) s euroobalmi alebo inou väzbou, aby nebolo
možné vkladať, alebo vyberať jednotlivé časti dokumentácie. Žiadosti
v inej ako v hrebeňovej alebo pevnej väzbe nebudú akceptované.
Predložený projekt (bez príloh) môže obsahovať max. 10 strán.

Forma
odstraňovania
nedostatkov
žiadostí

Vyhlasovateľ je oprávnený bez konzultácie so žiadateľom doplniť
čiastočne chýbajúce identifikačné údaje žiadateľa, ak je z ostatných
priložených dokumentov nespochybniteľné o akého žiadateľa ide. Žiadateľ
bude vyzývaný na doplnenie príloh a náležitostí, ktoré stanovujú
príslušné platné predpisy, krajským koordinátorom pre prevenciu
kriminality v lehote do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti. V
prípade, keď žiadateľ požiadal príslušný orgán o vydanie potvrdenia1, ale
potvrdenie mu v zákonnej lehote nebolo vydané, vyhlasovateľ dočasne
zaradí žiadosť do ďalšieho posudzovania za predpokladu, že žiadateľ túto
skutočnosť preukázal (priložil potvrdenie o prijatí žiadosti príslušným
orgánom, kópiu podacieho lístku a pod.). Vyhlasovateľ uzná dodatočné
doručenie takejto chýbajúcej prílohy alebo náležitosti, ak mu bude
doručená do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti.

Prílohy výzvy

Vzor žiadosti, popis projektu, návrh zmluvy a tabuľkové prehľady ako aj
Metodické usmernenie pre žiadateľov a okresné úrady sa nachádzajú aj
v elektronickej forme na stiahnutie, na webovom sídle MV SR
www.minv.sk .

Poznámka

Žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť doručená príslušnému okresnému
úradu v sídle kraja v zalepenej obálke. Na obálke je potrebné viditeľne
označiť: „DOTÁCIE – NEOTVÁRAŤ. Výzva RVPK pre rok 2019“.

Potvrdenia vystavené orgánmi štátnej a verejnej správy, konkurzným súdom, sociálnou poisťovňou
a zdravotnými poisťovňami.
1

Doplňujúce
informácie
pre žiadateľov
o poskytnutie
dotácie

Pre dodržanie ustanoveného termínu na predloženie žiadosti je rozhodujúci
dátum uvedený na poštovej podacej pečiatke na obálke žiadosti (ak bola
žiadosť o poskytnutie dotácie zaslaná poštou), najneskoršie dňa .....2
V prípade osobného doručenia žiadosti do podateľne príslušného
okresného úradu v sídle kraja je rozhodujúci dátum prijatia žiadosti na
pečiatke podateľne okresného úradu v sídle kraja, najneskoršie dňa ......3
Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, je posledným
dňom lehoty nasledujúci pracovný deň.
Žiadosti zaslané len elektronickou poštou alebo faxom v stanovenom
termíne nebudú akceptované. Obálky doručené po konečnom termíne na
predkladanie žiadostí, ktorý je uvedený vo výzve, nebudú akceptované.
Rozhodujúci je dátum na odtlačku pečiatky. Dôležité upozornenie!
Dotáciu nemožno použiť na výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu. Pre
posúdenie charakteru výdavku je základným rámcom ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie4, zákon č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Kritériá
výberu
a poradie ich
dôležitosti

- Vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu
− zameranie projektu a súlad s prioritami výzvy,
− zrozumiteľnosť cieľov, aktivít, výsledkov a výstupov projektu,
− štruktúra a popis plánovaných aktivít projektu,
− inovatívnosť projektu,
− prehľadnosť a zrozumiteľnosť vecného a časového harmonogramu,
- Cieľové skupiny a dosah na verejnosť
− jasné zadefinovanie cieľovej skupiny (skupín) projektu,
− rozsah oslovenia širokej verejnosti,
− zapojenie cieľovej skupiny (skupín) ako aktéra aktivít,
− celkový dopad na cieľovú skupinu,
- Rizikovosť lokality
− analýza stavu štruktúry a dynamiky kriminality a inej
protispoločenskej činnosti teritória, kde bude žiadateľ projekt
realizovať,
− stanovisko obce k navrhovanému projektu,
− realizácia viacerých aktivít s dôrazom na celoštátne, regionálne,
alebo lokálne - miestne pokrytie,
- Realizácia projektu, udržateľnosť a publicita
− súlad projektových aktivít s cieľmi a výsledkami projektu,
− definovanie merateľnosti výstupov projektových aktivít a plnenia

Termín bude stanovený po rozhodnutí ministerky vnútra SR.
Termín bude stanovený po rozhodnutí ministerky vnútra SR.
4
ÚPLNÉ ZNENIE Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
http://www.mfsr.gov.sk/Default.aspx?CatID=6814
2
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projektových cieľov (kvantitatívne a kvalitatívne indikátory
dosahovania cieľov projektu),
− spolupráca so štátnou správou, samosprávou, mimovládnymi
organizáciami, inými subjektmi,
− rýchlosť efektu spočívajúceho v podstatnom zlepšení prevencie
kriminality alebo odstránenie nežiaduceho javu bezprostredne po
realizácii projektu alebo v relatívne krátkom časovom období (max.
6 mesiacov),
− trvalosť a udržateľnosť aktivít projektu a požadovaného výsledného
efektu v období po skončení projektu,
− personálna matica v prípade projektov v oblasti sociálnej
a viktimačnej prevencie5,
− publicita projektu,
- Rozpočet a efektívnosť
− primeranosť, reálnosť a nevyhnutnosť výdavkov na realizáciu
projektu,
− efektívnosť výdavkov projektu vo vzťahu k stanoveným cieľom
projektu,
− spolufinancovanie aktivít so samosprávou, súkromným sektorom,
prípadne iný zdroj.
- Krajská komisia prevencie kriminality pri odbornom hodnotení
a určovaní priority
− zohľadňuje žiadosti patriace do menej rozvinutých okresov,
ustanovených v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore
najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
− zohľadňuje žiadosti podané na základe lokálnych stratégií/analýz
vypracovaných napríklad, podľa Príručky na prípravu Programu
prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
(http://www.minv.sk/?zakladne-dokumenty-rvpk).
− žiadosti zamerané na situačnú prevenciu (budovanie/rozširovanie
kamerových systémov) sa vyhodnocujú na základe analýzy
kriminality v danom kraji/regióne/oblasti. Prioritu týmto
žiadostiam určuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru.

Personálna matica je súbor informácií o odborných, riadiacich a administratívnych kapacitách projektu, ktorý
obsahuje najmä údaje ako meno a priezvisko osoby, ktorá sa bude na projekte podieľať a predpokladaný rozsah
práce v hodinách. Zároveň obsahuje pracovnú pozíciu osoby v projekte a činnosti, ktoré bude v rámci projektu
realizovať. Prílohou predloženej personálnej matice ako aj jej zmien je životopis osôb uvedených v personálnej
matici – všetkých odborných pracovníkov a zamestnanca zodpovedného za realizáciu projektu.
5

