
PRÍLOHA Č. 3 K VÝZVE Č. 2/2022  

NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU MESTA  

DUNAJSKÁ STREDA V RÁMCI PROGRAMU „PODPORA VŠEOBECNE  

PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH ÚČELOV  

ALEBO VEREJNOPROSPEŠNÝCH ÚČELOV V ROKU 2022“ 

 

Oblasť podpory: Rozvoj a podpora výchovy a vzdelávania, podpora práce s deťmi 

a mládežou 

 

1. Oblasť podpory 

- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt; 

- ochrana ľudských práv a základných slobôd; 

- ochrana práv detí a mládeže; 

- vzdelávanie, výchova detí a mládeže; 

- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby; 

- projekty zamerané na ochranu životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľov Mesta; 

- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia prírodných hodnôt; 

- podpora a ochrana zdravia;  

- vzdelávanie v oblasti kultúrnej identity, podpora rozvoja kultúry, osvetovej činnosti a 

záujmovej umeleckej činnosti. 

 

2. Oprávnené aktivity 

- projekty zamerané na skvalitňovanie výchovy a vzdelávania; 

- voľnočasové a mimoškolské aktivity detí a mládeže; 

- inovačné metódy v práci s deťmi a mládežou; 

- aktivity v oblasti lokálnej a regionálnej výchovy detí a mládeže; 

- vzdelávacie aktivity v oblasti vedy a výskumu; 

- vzdelávanie v oblasti filantropie; 

- vzdelávacie aktivity v oblasti prevencie závislosti, pred násilím a kriminalitou a iných 

sociálno-patologických javov; 

- organizovanie kongresov, konferencií, seminárov a vzdelávacích podujatí v meste Dunajská 

Streda; 

- výmenné programy, vzdelávacie pobyty; 

- vzdelávacie podujatia, vedomostné a umelecké súťaže pre deti a mládež. 

 

3. Oprávnené náklady 

Náklady musia mať priamy súvis s účelom projektu. 

Za oprávnené náklady súvisiace s realizáciou projektov sa považujú preukázané výdavky 

žiadateľov, medzi ktoré patria najmä: 

Honoráre, služby: honoráre, odmeny za vykonanie práce (práce a služby vykonané na 

objednávku / faktúru, dohody, zmluvy, zmluvy o dielo, tlmočnícke služby a pod.); 

Odmena účinkujúcim, prednášateľom; 

Prenájom priestorov na realizáciu projektu – interiér, exteriér, mobilné konštrukcie; 



Prenájom technického zabezpečenia podujatia (ozvučovacia, osvetľovacia, premietacia 

technika, javisková scéna atď.); 

Náhrady cestovného a prepravného (preprava účinkujúcich, lektorov, prednášajúcich, 

techniky zabezpečená právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má na uvedenú činnosť 

živnostenské oprávnenie; v prípade zabezpečenia dopravy vlastnou dopravou cestovné 

náhrady do výšky určenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 

neskorších predpisov); 

Ubytovanie účinkujúcich, hostí, organizátorov a pod.; 

Stravné, občerstvenie; 

Polygrafické náklady súvisiace s výrobou periodických a neperiodických publikácií; 

Propagačné materiály a publicita (bulletiny, pozvánky, plagáty, poštovné, kancelárske potreby 

a pod.); 

Výroba zvukového a multimediálneho nosiča; 

Materiálne zabezpečenie projektu a obstaranie hnuteľných vecí neinvestičného charakteru; 

Odvedená daň, odvody do poistných fondov; 

Úrazové poistenie. 

 

4. Neoprávnené náklady 

Dotáciu nie je možné použiť: 

- na nákup tabakových výrobkov, alkoholických nápojov, omamných látok, zbraní a streliva; 

- na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch; 

- na splácanie pôžičiek, úverov, úrokov z poskytnutých úverov a iných záväzkov žiadateľa 

(pokuty, penále a pod.); 

- na obstaranie hnuteľných vecí, prác a služieb investičného charakteru, resp. vykonané 

technické zhodnotenie majetku; 

- na odmeny pre organizátorov projektov. 

 


