
Por. číslo Názov žiadateľa  Požadovaná dotácia  Dôvod neschválenia

1.

Obec Gemerský Sad

Gemerský Sad

IČO 00 328 243

5 000,00 €

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

2.

Obec Šarišská Poruba

Šarišská Poruba

IČO 00 327 778

10 000,00 €

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

3.

Mesto Vrbové

Vrbové

IČO 00 313 190

1 900,00 €

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

4.

Obec Lenartov

Lenartov

IČO 00 322 270

11 200,00 €

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

5.

Obec Malý Slivník

Malý Slivník

IČO 00 327 433

14 993,00 €

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

6.

Doma u Kapucínov, n.o.

Bratislava

IČO 45 742 383

2 934,88 €

Ide o aktivity, ktoré nezisková organizácia pravidelne 

mesačne vykonáva bez ohľadu na mimoriadnu 

situáciu z dôvodu šírenia sa ochorenia COVID-19. 

Poskytovanie potravinových baličkov je možné 

zabezpečiť prostredníctvom OP FEAD.

7.

Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín - 

PPZZS/ v angl. jazyku Platform for supporting health of 

disadvantaged groups - PSHDG

Bratislava

IČO 45 740 526

14 990,00 €

Určená primárna cieľová skupina nie je oprávnená na 

poskytnutie pomoci v rámci § 9 ods. 3 a 4 zákona č. 

544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR.

Prehľad žiadateľov, ktorým nebola schválená dotácia na podporu humanitárnej pomoci na rok 2020 

podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

(v eurách)



8.

Obec Viničné

Viničné

IČO 00 305 154

9 052,56 €

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

9.

Mesto Svidník

Svidník

IČO 00 331 023

12 150,00 €

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

10.

Medical Safe

Trnava 

IČO 52 285 715

14 999,62 €

 V gescii Ministerstva zdravotníctva SR.

11.

Mesto Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

IČO 00 319 031

10 000,00 €

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

12.

Mesto Pezinok

Pezinok

IČO 00 305 022

15 000,00 €

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

13.

Mesto Svätý Jur

Svätý Jur

IČO 00 304 832

15 000,00 €

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

14.

Domov seniorov ARCHA

Bratislava

IČO 30 779 278

14 938,00 €

Humanitárnu pomoc nie je možné poskytnúť na 

aktivity a činnosti, na ktoré je možné získať dotáciu  

podľa §2 písm. a) až h).  Mzdy a odvody nie sú 

humanitárna pomoc. Nespĺňa účel podľa § 9 ods. 3 a 

4 zákona o dotáciách.

15.

Hospic Milosrdných sestier

Trenčín

IČO 50 333 356

15 000,00 €

Žiadateľ žiada na materiálno-technické vybavenie, 

bežné rozpočtované položky,  ktoré vyplývajú z 

činnosti, ktorú vykonáva. Na tento cieľ  nie je možné 

poskytnúť humanitárnu pomoc v mimoriadnom čase 

spôsobenej koronavírusovou infekciou. Nespĺňa účel 

podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona o dotáciách.

16.

Malý ateliér

Moravské Lieskové

IČO 51 688 395

2 370,00 €

Preplatenie nákladov na nájomné nie je účelom 

humanitárnej pomoci. Nespĺňa účel podľa § 9 ods. 3 a 

4 zákona o dotáciách.



17.

CK eridar

Bratislava

IČO 52 014 410

15 000,00 €

Žiadateľ žiada dotáciu kvôli strate príjmu z dôvodu 

uzatvorenia prevádzky počas mimoriadnej situácie 

spôsobenej COVID 19 a riešenie nevyhnutných 

výdavkov vyplývajúcich zo zmlúv CK, čo nie je 

účelom humanitárnej pomoci. Nespĺňa účel podľa § 9 

ods. 3 a 4 zákona o dotáciách.

18.

Mesto Nové Zámky

Nové Zámky

IČO 00 309 150

15 000,00 €

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

19.

Obec Benkovce

Benkovce

IČO 00 332 267

5 270,00 €

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

20.

Obec Rovinka

Rovinka

IČO 00 305 057

4 508,50 €

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

21.

Mesto Nitra

Nitra

IČO 00 308 307

12 622,86 €

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

22.

Obec Zborov nad Bystricou

Zborov nad Bystricou

IČO 00 314 366

9 090,00 €

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

23.

Obec Magnezitovce

Magnezitovce

IČO 00 328 511

11 354,58 €

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.



24.

Mestská časť košice - Západ

Košice

IČO 00 690 970

14 734,00 €

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

25.

Obec Toporec

Toporec

IČO 00 326 631

15 000,00 €

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

26.

Mesto Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

IČO 00 310 182

11 217,30 €

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

27.

Slovenský červený kríž, územný spolok Svidník

Svidník

IČO 00 416 266

11 200,00 €

Žiadateľ žiada dotáciu na účel, ktorý nie je možné 

podporiť prostredníctvom humanitárnej pomoci.

28.

Domov použitých kníh

Svätý Jur

IČO 42 183 278

15 000,00 €

Žiadateľ žiada dotáciu na účel, ktorý nie je možné 

podporiť prostredníctvom humanitárnej pomoci.

29.

Ranč u Bobiho

Nový Tekov 

IČO 34 115 226

6 400,00 €

Žiadateľ žiada dotáciu na účel, ktorý nie je možné 

podporiť prostredníctvom humanitárnej pomoci.

30.

ADOS-SALUS

Trenčín

IČO 45 283 753

2 790,00 €

Žiadateľ žiada dotáciu na účel, ktorý nie je možné 

podporiť prostredníctvom humanitárnej pomoci.

31.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina

Žilina

IČO 00 416 169

8 307,00 €

Žiadateľ žiada dotáciu na účel, ktorý nie je možné 

podporiť prostredníctvom humanitárnej pomoci.

32.

Združenie mladých Rómov

Banská Bystrica

IČO 35 985 712 

14 100,00 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Nie je jasne definovaná cieľová skupina vo väzbe na 

opis aktivít a činností.

33.

Obec Čičarovce

Čičarovce

IČO 00 331 449

2 036,70 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

34.

Obec Nová Dedinka

Nová Dedinka

IČO 00 304 981

7 420,00 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.



35.

Obec Hontianske Tesáre

Hontianske Tesáre

IČO 00 319 937

9 900,00 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

36.

Mesto Levice

Levice

IČO 00 307 203

14 980,00 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

37.

Obec Rožkovany

Rožkovany

IČO 00 327 719

11 513,00 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

38.

Obec Viničné

Viničné

IČO 00 305 154

9 052,56 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

39.

Mesto Piešťany

Piešťany

IČO 00 612 031

15 000,00 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

40.

Optima Status 

Šaľa

IČO 52 028 089

5 162,00 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Humanitárnu pomoc nie je možné poskytnúť na 

aktivity a činnosti, na ktoré je možné získať dotáciu 

podľa § 2 písm. a) až h) zákona o dotáciách.

41.

Zariadenie pre seniorov ZOS Adonis

Krajné 

IČO 50 451 596

14 835,00 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Humanitárnu pomoc nie je možné poskytnúť na 

aktivity a činnosti, na ktoré je možné získať dotáciu 

podľa § 2 písm. a) až h) zákona o dotáciách.



42.

Mesto Brezno

Brezno

IČO 00 313 319

14 924,56 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

43.

Mesto Púchov 

Púchov

IČO 00 317 748

15 000,00 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

44.

KOLOBEH ŽIVOTA

Prešov

IČO 42 343 356

15 000,00 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Žiadosť nebola odporučená na schválenie odbornými 

hodnotiteľmi. Žiadateľ žiada dotáciu na účel, ktorý 

nie je možné podporiť prostredníctvom humanitárnej 

pomoci.

45.

VOX terra

Ráztoka

IČO 42 303 630

10 700,00 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Žiadosť nebola odporučená na schválenie odbornými 

hodnotiteľmi. Žiadateľ žiada dotáciu na účel, ktorý 

nie je možné podporiť prostredníctvom humanitárnej 

pomoci.

46.

WASCO - družstvo

Valaská

IČO 48 079 707

9 540,00 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Žiadosť nebola odporučená na schválenie odbornými 

hodnotiteľmi. Žiadateľ žiada dotáciu na účel, ktorý 

nie je možné podporiť prostredníctvom humanitárnej 

pomoci.

47.

Centrum Koburgovo, n.o.

Trnava

IČO 45 741 034

8 050,00 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Žiadosť nebola odporučená na schválenie odbornými 

hodnotiteľmi. Žiadateľ žiada dotáciu na účel, ktorý 

nie je možné podporiť prostredníctvom humanitárnej 

pomoci.

48.

MJP consult, s.r.o.

Nedožery-Brezany

IČO 46 835 954

15 000,00 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Žiadosť nebola odporučená na schválenie odbornými 

hodnotiteľmi. Žiadateľ žiada dotáciu na účel, ktorý 

nie je možné podporiť prostredníctvom humanitárnej 

pomoci.

49.

Slovenský červený kríž územný spolok Bratislava - 

mesto

Bratislava

IČO 00 584 410

14 650,00 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Žiadosť nebola odporučená na schválenie odbornými 

hodnotiteľmi. Nie je jasne definovaná cieľová 

skupina vo väzbe na opis aktivít a činností.

50.

Mesto Hurbanovo

Hurbanovo

IČO 00 306 452 

13 410,00 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

51.

Dance Music Agency

Bratislava

IČO 31 355 048

450,00 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Žiadosť nebola odporučená na schválenie odbornými 

hodnotiteľmi. Žiadateľ žiada dotáciu na účel, ktorý 

nie je možné podporiť prostredníctvom humanitárnej 

pomoci.



52.

Charita Agape

Rimavská Sobota

IČO 42 307 937

24 000,00 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Žiadosť nebola odporučená na schválenie odbornými 

hodnotiteľmi. Žiadateľ žiada dotáciu na účel, ktorý 

nie je možné podporiť prostredníctvom humanitárnej 

pomoci.

53.

Obec Limbach

Limbach

IČO 00 304 891

15 000,00 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Žiadosť nebola odporučená na schválenie odbornými 

hodnotiteľmi. Žiadosť je odkopírovaná od iného 

žiadateľa. Čestné vyhlásenie, žiadateľa o dotáciu, že 

uvedené údaje sú pravdivé je neplatné.

54.

Technické služby 

Poltár

IČO 52 830 586

8 190,00 €

Žiadosť neodporúčaná komisiou na schválenie.

Spoločnosť s ručeným obmedzením nespĺňa 

podmienku  § 14 ods. 2  zákona o dotáciách. 

55.

P.H.CO 

Švábovce

IČO 44 34 25 27

6 954,00 €

Žiadosť neodporúčaná komisiou na schválenie.

Spoločnosť s ručeným obmedzením nespĺňa 

podmienku  § 14 ods. 2  zákona o dotáciách. 

56.

Domov seniorov ARCHA

Bratislava

IČO 30 779 278

11 028,53 €

Žiadosť neodporúčaná komisiou na schválenie. 

Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno 

poskytnúť na aktivity a činnosti, ktoré nie sú 

aktivitami a činnosťami, na ktoré je možné poskytnúť 

dotáciu podľa §2 písm. a) až h). Nie je možný nákup 

elektrických polohovateľných postelí a iného 

materiálno-technického vybavenia podľa §9 zákona 

544/2010 Z.z.

57.

Rodinné centrum AKO DOMA

Svit

IČO 52 257 665 3 000,00 €

Žiadosť neodporúčaná komisiou na schválenie. 

Organizovanie letných táborov pre deti od 4-14 rokov, 

na  zabezpečenie stravy, zaplatenie animátorov a 

poistenie detí nie je účelom  podľa §9 zákona 

544/2010 Z.z.

58.

OZ Bejby klubík

Dubnica nad Váhom

IČO 52 366 791
800,00 €

Žiadosť neodporúčaná komisiou na schválenie. 

Výdavky spojené s nájmom a energiami sú také, ktoré 

OZ realizuje bežne, nevznikajú len počas 

mimoriadnej situácie. 

59.

Denisa Hrašková

Bratislava

IČO 41 535 812

1 800,00 €

Žiadosť neodporúčaná komisiou na schválenie.

SZČO nespĺňa podmienku  § 14 ods. 2  zákona o 

dotáciách. 

60.

Sefedin

Bratislava

IČO 31 335 748

13 000,00 €

Žiadosť neodporúčaná komisiou na schválenie.

Spoločnosť s ručeným obmedzením nespĺňa 

podmienku  § 14 ods. 2  zákona o dotáciách. 

61.

Mesto Martin

Martin

IČO 00 316 792 

12 948,62 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

62.

Obec Skalité

Skalité

IČO 00 314 285

15 000,00 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

63.

Slovenský červený kríž, územný spolok Prievidza

Prievidza

IČO 00 416 118

1 699,00 €

Žiadosť neodporúčaná komisiou na schválenie.

Zabezpečenie prístrešku pre zdravotníkov a pacientov 

je v gescii rezortu zdravotníctva.

64.

Boris Klimek

Pezinok

IČO 52 682 722

0,00 €

Žiadosť neodporúčaná komisiou na schválenie.

SZČO nespĺňa podmienku  § 14 ods. 2  zákona o 

dotáciách. 



65.

Mesto Trnava

Trnava

IČO 00 313 114

15 000,00 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

66.

Slovenský červený kríž, územný spolok Svidník

Svidník

IČO 00 416 266

10 050,00 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie.

67.

Mesto Moldava nad Bodvou 

Moldava nad Bodvou

IČO 00 324 451

15 000,00 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

68.

HUBERTUS n.o.

Púchov

IČO 45 732 281
12 518,31 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Žiadosť je všeobecná, mimoriadne stručná a 

neodôvodnená. Komentár k rozpočtu prakticky 

absentuje. Z priložených faktúr a pokladničných 

blokov nie j emožné jendnoznačne určiť kusy a sumy 

za jednotlivé položky. 

69.

Mesto Nové Zámky

Nové Zámky

IČO 00 309 150

13 792,48 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Nakoľko obce a mestá sú samostatnými subjektmi 

samosprávy financovanými z prostriedkov verejnej 

správy, zabezpečujú stanovené úlohy v rámci 

vlastných rozpočtov. Financovanie rozpočtových 

deficitov a finančné krytie dodatočných úloh 

kladených na samosprávu nie je v kompetencii 

MPSVR SR. O prípadnom deficite, alebo nekrytí 

dodatočných úloh (krízový stav) samosprávy 

schválenými rozpočtami je nutné riešiť financovanie 

týchto úloh s príslušnými orgánmi.

70.

Obec Lozorno

Lozorno

IČO 00 304 905 11 560,00 €

Žiadosť neodporučená komisiou na schválenie. 

Nákup motorového vozidla na prevádzku prepravnej 

služby nie je v súlade s účelom humanitárnej pomoci 

podľa § 9 ods. 3 a 4 na riešenie krízovej situácie.


