
 

MANUÁL K VYPĹŇANIU  

ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE  

na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu 

podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky 

 
 

Žiadosť sa vypĺňa nasledovne: 
 

1. Prvá časť žiadosti „Údaje o fyzickej osobe“ vypĺňa žiadateľ – táto časť žiadosti 

obsahuje základné identifikačné údaje žiadateľa, ktoré je potrebné vyplniť. V rámci tejto 

časti sa nachádzajú  aj položky: 

- „R.Č.“ rodné číslo sa uvádza bez lomky a medzier (napr. 6865131234) 

- -  „Dotáciu žiadam od (vybrať jednu z možností)“ – po kliknutí na  políčko, sa  ukážu  

dva termíny „12.03.2020“  a  „1.04.2020“. Žiadateľ z rolovacej tabuľky vyberie jednu 

z možností. Ak prišiel z dôvodu krízovej situácie o zdroj  príjmu ešte v mesiaci marec  

a tento stav doteraz trvá, vyberie možnosť „12.03.2020“ a to aj vtedy, ak  ukončil 

aktivitu /zdroj príjmu/ po tomto termíne; dotácia mu bude  poskytnutá za  obidva 

mesiace, spolu 315 eur. Výnimkou je,  ak  prišiel  žiadateľ o zdroj príjmu až po 21. 

03. 2020, suma 105 eur za mesiac marec žiadateľovi nebude vyplatená, keďže 

nesplnil stanovené podmienky pre mesiac marec v minimálnom počte 10 

kalendárnych dní. V takomto prípade  zvolí dátum „01.04.2020“ a bude mu vyplatená 

dotácia za mesiac apríl v sume 210 eur, a to za podmienky, že počet  dní bez zdroja 

príjmu bude minimálne 15 kalendárnych dní. 

- IBAN“ číslo účtu v tvare IBAN  sa zadáva bez medzier.  

 

2. Druhá časť žiadosti „Čestné vyhlásenie“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ  je povinný sa detailne 

oboznámiť s údajmi uvedenými v tejto časti žiadosti z dôvodu, že podpísaním a 

odoslaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje splnenie všetkých podmienok uvedených v časti 

čestné vyhlásenie. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok uvedených 

v časti „Čestné vyhlásenie“ žiadosť nemôže podať. V prípade uvedenia nepravdivých 

informácií sa takéto konanie môže posudzovať ako podvod.  

 

3. Tretia časť žiadosti „Poučenie o ochrane osobných údajov“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je 

povinný sa detailne oboznámiť s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti. 

 

4. Štvrtá časť žiadosti „Poučenie“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je povinný sa detailne 

oboznámiť s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti. 

 

Na konci žiadosti žiadateľ uvedie dátum vyplnenia žiadosti a vytlačenú žiadosť 

vlastnoručne podpíše a poštou pošle na ministerstvo. 

Svojim podpisom žiadateľ  o dotáciu  potvrdzuje  správnosť údajov uvedených v prvej 

časti žiadosti, splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie uvedených v druhej časti  

(Čestné vyhlásenie), ako i súhlas so skutočnosťami uvedenými v tretej a štvrtej časti 

žiadosti (Poučenie). 


