
Vlastný materiál 

 

Financovanie voľnočasových aktivít seniorov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky je možné prostredníctvom dotácií poskytovaných na základe 

Výzvy 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 2015. 

Dotácie na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť za podmienok ustanovených 

v zákone č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 583/2008“) a v osobitných predpisoch. 

Financované aktivity majú byť zamerané na znižovanie miery a závažnosti kriminality 

a inej protispoločenskej činnosti, zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí, elimináciu sociálne 

patologických javov v rizikových skupinách a elimináciu propagácie kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti prostredníctvom všetkých druhov médií. 

V rámci realizácie projektu sú oprávnené a je možné financovať aktivity ako: 

 besedy, 

 diskusné kluby, 

 školenia, 

 semináre, 

 prednášky, 

 výmeny skúseností, 

 vzdelávacie kurzy, 

 praktické ukážky, 

 simulačné metódy, 

 kurzy,  

 športové a spoločenské podujatia, 

 

Dotáciu je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorým je: 

a) obec, 

b) vyšší územný celok, 

c) občianske združenie, 

d) nadácia, 

e) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou, 

f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, 

g) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky, 

h) právnická osoba zriadená osobitným predpisom
1
; takej právnickej osobe nemožno 

poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného predpisu poskytnuté 

prostriedky z verejného rozpočtu, 

                                                           
1
 Napríklad zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, § 5 až 41 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 



i) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je 

vyšší územný celok alebo obec; takej organizácii bude dotácia poskytnutá 

prostredníctvom zriaďovateľa, 

j) fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území 

Slovenskej republiky a dovŕšila vek 18 rokov, 

k) fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej 

republiky alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území 

Slovenskej republiky. 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


