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ZMLUVA 

o poskytnutí dotácie č. LP/2014/16 

uzatvorená podľa § 6b ods. 3 zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 

Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti 

vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a § 51 a nasl. 

zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Občiansky zákonník“) na aktivity zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd  

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

medzi 

 

poskytovateľom:  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych  záležitostí 

Slovenskej republiky 

Sídlo:                                    Hlboká cesta 2 

 833 36 Bratislava 

v mene ktorého koná:    Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí

 a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

IČO:  00699021 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Bratislava  

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK36 8180 0000 0070 0007 3594 

BIC/SWIFT:  SPSRSKBAXXX 

(ďalej len poskytovateľ) 

 

a 

 

prijímateľom:             „INICIATÍVA“, o. z. 

Sídlo:  Dražkovce 223, 038 02 Dražkovce 

v mene ktorého koná:  RNDr. Milan Nemček 

IČO:  00625809 

Bankové spojenie:  0900 Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK11 0900 0000 0050 3719 5158 

BIC/SWIFT:  GIBASKBX 

(ďalej len prijímateľ) 

 

Článok I. 

Základné ustanovenia 

 

1. Účelom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri 

poskytnutí dotácie na účel podľa § 2 písm. c) a d) zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní 

dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení 

zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. 

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon“), určenej na financovanie projektu s názvom Žijeme spolu (ďalej len 

„projekt“), schváleného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2014 Podpora 

a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014. 

 

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi dotáciu 

z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na realizáciu aktivít v zmysle 
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schváleného popisu projektu uvedeného v prílohe 1 tejto zmluvy a štruktúrovaného rozpočtu 

a komentára k nemu, uvedeného v prílohe 2 tejto zmluvy v sume 10 000  eur (slovom: 

desaťtisíc eur) a záväzok prijímateľa poskytnutú dotáciu použiť v súlade s podmienkami 

stanovenými v tejto zmluve a v jej prílohách, výlučne na úhradu bežných výdavkov na aktivity 

podľa schváleného projektu. Prijímateľ zodpovedá za účelné a hospodárne použitie dotácie 

a realizuje aktivity na svoju vlastnú zodpovednosť. 

 

3. Predmetom zmluvy je aj záväzok prijímateľa spolufinancovať projekt z vlastných zdrojov 

prijímateľa alebo z iných zdrojov vo výške 540 eur (slovom: päťstoštyridsať eur).  

 

Článok II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ poukáže finančné prostriedky uvedené v  čl. I. ods. 2 tejto zmluvy 

bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa, uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 20 

kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

 

2. Poskytnutá dotácia je účelovo viazaná a prijímateľ je povinný použiť ju v zmysle zákona 

a v súlade s § 19 ods. 1 a 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o rozpočtových pravidlách“) výlučne na účel, ktorý je uvedený v čl. I. ods. 1 a ods. 2 tejto 

zmluvy.  

 

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že aktivity projektu v zmysle čl. I. tejto zmluvy, ktoré sú financované 

z dotácie poskytnutej na základe tejto zmluvy, nebudú duplicitne hradené aj z iných zdrojov.  

 

4. Prijímateľ vyhlasuje, že si je vedomý vyvodenia právnych dôsledkov porušenia záväzku podľa 

predchádzajúceho odseku. 

 

5. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky oznámenia uskutočnené prijímateľom akoukoľvek formou 

a použitím akéhokoľvek média, vrátane internetu, budú obsahovať logo Ministerstva 

zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a 

nasledovné vyhlásenie: „Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv 

a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný „INICIATÍVA“, o. z.“. To sa 

nevzťahuje na prijímateľa, ktorý realizuje aktivity v rámci projektu pred dňom podpísania tejto 

zmluvy.  

 

6. Prijímateľ je povinný písomne informovať poskytovateľa o pripravovaných verejných aktivitách 

a aktivitách zameraných na prácu s cieľovými skupinami v rámci projektu najmenej 5 

pracovných dní vopred na emailovej adrese: ludskeprava@mzv.sk. 

 

7. Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. I. ods. 2 tejto zmluvy a prostriedky spolufinancovania v zmysle 

čl. I. ods. 3 tejto zmluvy je prijímateľ povinný použiť najneskôr do 31. 12. 2014 a vyúčtovať 

najneskôr do 31. 1. 2015, resp. použiť do 31. 3. 2015 a vyúčtovať najneskôr do 30. 4. 2015 

v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

 

Článok III. 

Zmeny podmienok zmluvy 

 

mailto:ludskeprava@mzv.sk
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1. Zmena účelu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, je neprípustná.  

 

2. Zmeny podmienok tejto zmluvy, ktoré neovplyvnia účel poskytnutej dotácie, možno vykonať 

písomným dodatkom k zmluve. Dodatok musí byť schválený a zverejnený rovnakým spôsobom 

ako zmluva. O zmenu dodatku k zmluve môže prijímateľ písomne požiadať odbor ľudských 

práv ministerstva (ďalej len „odbor ľudských práv“) najneskôr 30 kalendárnych dní pred 

termínom na použitie dotácie podľa čl. II. ods. 7 tejto zmluvy. Dodatok je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy. 

 

3. V rámci jednotlivých položiek štruktúrovaného rozpočtu projektu je prijímateľ oprávnený 

vykonať zmenu štruktúry výdavkov do výšky 15 %, pričom celková výška výdavkov 

štruktúrovaného rozpočtu musí byť zachovaná. V tomto prípade sa nevyžaduje dodatok k tejto 

zmluve.  

 

4. Zmena štruktúry výdavkov vyššia ako 15 % v rámci jednotlivých položiek štruktúrovaného 

rozpočtu projektu je možná len na základe písomného dodatku k tejto zmluve. 

O schválenie zmeny štruktúry výdavkov vyššej ako 15 % v rámci jednotlivých položiek 

štruktúrovaného rozpočtu je prijímateľ povinný písomne požiadať odbor ľudských práv 

najneskôr 30 kalendárnych dní pred uplynutím lehoty na použitie dotácie podľa čl. II. ods. 7 

tejto zmluvy. 

 

Článok IV. 

Oprávnené výdavky 

 

Na účely tejto zmluvy sa za oprávnené výdavky považujú iba výdavky, ktoré: 

 

(a) sú v súlade so zákonom, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a sú uvedené 

v prílohe 2 tejto zmluvy, 

 

(b) vznikli za účelom realizácie schváleného projektu v období od 1. 1. 2014 a boli vynaložené 

alebo priamo súvisia s obdobím do posledného dňa realizácie projektu, najneskôr však do 31. 

12. 2014, resp. do 31. 3. 2015 v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Článok V. 

Vyúčtovanie dotácie 

 

1. Pri vyúčtovaní dotácie poskytnutej podľa tejto zmluvy je prijímateľ povinný postupovať 

v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o účtovníctve“). 

 

2. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie musí obsahovať: 

 

(a) písomné vecné vyhodnotenie projektu vo forme záverečnej správy, z ktorého bude zrejmé 

dodržanie účelu poskytnutej dotácie, 

 

(b) finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie a prostriedkov spolufinancovania, vypracované 

v súlade so zákonom o účtovníctve, s predložením písomného prehľadu a čitateľných 

fotokópií dokladov preukazujúcich použitie dotácie; súčasťou vyúčtovania je tiež: 

a) celková rekapitulácia výdavkov, 

b) vyčíslenie výšky celkovej čerpanej sumy z poskytnutej dotácie, 



   

 4/11 

c) vyčíslenie výšky celkovej čerpanej sumy spolufinancovania, 

d) písomné potvrdenie (resp. vyhlásenie) štatutárneho zástupcu alebo príslušnej 

zodpovednej osoby prijímateľa o formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania, 

e) uvedenie miesta, na ktorom sa nachádzajú originály dokladov súvisiace 

s poskytnutou dotáciou u prijímateľa. 

 

3. Za správnosť údajov uvedených vo vyúčtovaní zodpovedá štatutárny zástupca prijímateľa, ktorý 

správnosť vyúčtovania potvrdí svojím podpisom. Súčasťou potvrdenia je aj čestné vyhlásenie 

prijímateľa, že dokumentáciu vyúčtovaných prostriedkov nepoužil a ani nepoužije pri 

vyúčtovaní prostriedkov poskytnutých z iných zdrojov. 

 

4. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie zasiela prijímateľ na adresu: Ministerstvo zahraničných vecí 

a európskych záležitostí Slovenskej republiky, odbor ľudských práv, Hlboká cesta 2, 833 36 

Bratislava . Vecné vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie dotácie a ostatné prílohy zasiela 

prijímateľ v jednom vyhotovení.  

 

5. Ak poskytovateľ zistí v predloženom vecnom vyhodnotení a finančnom vyúčtovaní projektu 

nedostatky, vyzve prijímateľa na odstránenie zistených nedostatkov a súčasne mu stanoví lehotu 

na ich odstránenie. Ak prijímateľ v stanovenej lehote nedostatky neodstráni, je povinný 

poskytnutú dotáciu, alebo jej časť vrátiť na účet poskytovateľa podľa čl. VI ods. 3 tejto zmluvy. 

 

Článok VI. 

Vrátenie finančných prostriedkov 

 

1. Prijímateľ je povinný poskytovateľovi vrátiť: 

 

(a) dotáciu alebo jej časť, ktorá nebola použitá na účel dohodnutý v čl. I. tejto zmluvy. 

Povinnosť prijímateľa vrátiť dotáciu alebo jej časť sa vzťahuje aj na prípad, ak 

poskytovateľ zistí túto skutočnosť z predložených dokladov (vyúčtovania) v zmysle čl. V. 

ods. 2. tejto zmluvy. Povinnosť sa vzťahuje na vrátenie dotácie alebo jej časti vo výške, 

ktorú vyčísli poskytovateľ. Prijímateľ je povinný vrátiť tieto finančné prostriedky najneskôr 

do 20 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy poskytovateľa na vrátenie neoprávneného 

použitia prostriedkov poskytnutej dotácie, 

 

(b) dotáciu alebo jej časť, ktorú nevyčerpal do výšky poskytnutej dotácie. Prijímateľ je 

povinný vrátiť tieto finančné prostriedky do 20 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy 

poskytovateľa na vrátenie neoprávneného použitia prostriedkov poskytnutej dotácie, 

 

(c) dotáciu alebo jej časť, ktorá nebola použitá na dohodnutý účel uvedený v čl. I. tejto zmluvy 

z dôvodu, že voči majetku prijímateľa je vedené konkurzné konanie, prijímateľ je v 

konkurze, v reštrukturalizácii, bol voči prijímateľovi zamietnutý návrh na vyhlásenie 

konkurzu pre nedostatok majetku, prijímateľ je v likvidácii alebo je voči nemu vedený 

výkon rozhodnutia. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky najneskôr 

do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy poskytovateľa na vrátenie finančných 

prostriedkov, 

 

(d) dotáciu, ak sa preukáže, že v žiadosti alebo v dokumentoch, ktoré sú jej prílohami, uviedol 

nepravdivé alebo neúplné údaje. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnuté finančné 

prostriedky najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy poskytovateľa 

na vrátenie finančných prostriedkov, 
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(e) dotáciu alebo jej časť v prípade porušenia záväzku podľa čl. II ods. 3 tejto zmluvy a to 

v rozsahu výdavkov na aktivitu/aktivity, pri ktorej/ktorých došlo  

k jeho porušeniu. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky najneskôr do 

15 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy poskytovateľa na vrátenie finančných 

prostriedkov. 

 

2. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi všetky výnosy (rozdiel medzi čistým úrokom 

vzniknutým zo sumy pridelenej dotácie po odpočítaní alikvotnej časti poplatku za vedenie účtu 

prijímateľa, prípadne celého poplatku) z finančných prostriedkov, ktoré boli pripísané na jeho 

účet, v termíne najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa stanoveného v čl. II. ods. 7 tejto 

zmluvy.  

 

3. Finančné prostriedky z dotácie, ktoré je prijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi podľa ods. 

1, vráti na depozitný účet ministerstva – SK29 8180 0000 0070 0007 3623, BIC/SWIFT: 

SPSRSKBAXXX, s uvedením variabilného symbolu „kód žiadosti“ a to aj vo všetkých 

prípadoch porušenia povinností uvedených v čl. II tejto zmluvy. Prijímateľ zároveň zašle 

finančnému odboru ministerstva (ďalej len „finančný odbor“) avízo o platbe.  

 

4. Finančné prostriedky z dotácie, ktoré je prijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi podľa ods. 

2, vráti na depozitný účet ministerstva – SK29 8180 0000 0070 0007 3623, BIC/SWIFT: 

SPSRSKBAXXX, s uvedením variabilného symbolu „kód žiadosti“. Prijímateľ zároveň zašle 

finančnému odboru ministerstva avízo o platbe.  

 

Článok VII. 

Kontrola poskytnutých finančných prostriedkov  

 

1. Prijímateľ je povinný umožniť zamestnancom poskytovateľa a kontrolných orgánov Slovenskej 

republiky kontrolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí 

dotácie, dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj správnosti vyúčtovania a 

vecnej realizácie v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona 

č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

2. Prijímateľ je povinný osobám podľa prvého odseku predložiť originály všetkých dokladov 

súvisiacich s poskytnutou dotáciou a ďalšie dokumenty, ktoré sú potrebné na výkon kontroly a 

poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri výkone ich kontrolných oprávnení.  

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Prijímateľ podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje, že poskytovateľovi udeľuje súhlas so 

spracovaním jeho osobných údajov potrebných na realizáciu tejto zmluvy a že súhlasí so 

zverejnením týchto údajov na účely § 7 ods. 6 písm. c) zákona. 

 

2. Nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok sa považuje za porušenie finančnej disciplíny 

s právnymi následkami podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.  

 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými 

právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzavrieť túto zmluvu, ako aj 

spôsobilosť na súvisiace právne úkony nie sú žiadnym spôsobom obmedzené alebo vylúčené. 
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5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vo 

vlastnom mene podpisujú. 

 

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane prijímateľ a tri 

rovnopisy dostane poskytovateľ. 

 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je schválený popis projektu (príloha č.1) 

a schválený štruktúrovaný rozpočet a komentár k nemu (príloha č. 2). 

 

8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť táto zmluva 

nadobúda dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka 

v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

Za poskytovateľa: 

 

Za prijímateľa: 

Meno:  Miroslav Lajčák Meno:     RNDr. Milan Nemček 

Funkcia:  minister zahraničných vecí 

a európskych záležitostí 

Slovenskej republiky 

Funkcia:  predseda 

 

Podpis: 

 

Podpis: 

 

Dátum: 

 

Dátum: 27.10.2014 

 

Odtlačok pečiatky: 

 

Odtlačok pečiatky: 
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PRÍLOHA Č. 1 K ZMLUVE 
o poskytnutí dotácie na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd 

číslo LP/2014/16 

 

Popis projektu 

1. Názov projektu 
 

Žijeme spolu 

2. Stručný popis projektu (bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov  

žiadateľa!) (uveďte stručný popis súčasného stavu a problém, na ktorý sa projekt 

zameriava – max 800 znakov)  

 

Vplyvom mobility ľudí a častejším kontaktom medzi ľuďmi rôznych etník, vznikajú na 

Slovensku medzi takýmito ľuďmi vzájomné, často aj rodinné vzťahy. Komunita, v ktorej 

tolerancia prekonáva prejavy rasizmu a diskriminácie, a ktorá musí zvnútra aj zvonka 

takéto prejavy prekonávať, je dobrým príkladom fungujúcej spoločnosti v tejto oblasti. 

Tento moment by sme chceli v rámci tohto projektu zachytiť na kameru a mikrofón  a 

následne medializovať. Vznikli by tak dokumentárne filmy, z ktorých by sme následne 

urobili televízne relácie, rozhlasové relácie a príspevky na internet.  

Televízne relácie budú mať formu portrétov z reálneho prostredia, v ktorom pracujú 

zmiešané kolektívy, alebo žijú zmiešané rodiny, Portréty budú kombinované s rozhovormi. 

Dĺžka jedného dokumentu bude v rozsahu 10 – 15 minút. Filmy sa budú vysielať v 

regionálnych televíziách, v každom kraji Slovenska a bude dobré, aby diváci vnímali 

„blízkosť“ tejto témy. Predpokladáme zapojenie aspoň dvanástich televízií.  

Rozhlasové relácie budú robené zo zvukových záznamov získaných pri natáčaní 

televíznych relácií. Z každého filmu vznikne jeden rozhlasová relácia.  Vysielané budú v 

terestriálnych regionálnych rádiách  po celom Slovensku. Predpokladáme zapojenie aspoň 

šiestich rádií. Vysielanie bude nasledovať tesne po vysielaní v televíziách, aby sme takto 

vytvorili mediálnu kampaň. 

Televízne aj rozhlasové relácie budeme šíriť aj cez internet. Využijeme internetové médiá, 

webové portály, Youtube, ale na zvýšenie informovanosti použijeme aj sociálne siete. 

Takto vzniknutú kampaň zameranú na  predchádzanie prejavom diskriminácie, rasizmu, 

xenofóbie a intolerancie, podporíme aj medializáciou, cez média v jednotlivých regiónoch. 

3. Účel výzvy, na ktorú sa projekt zameriava a typy aktivít (označte jeden alebo viac 

účelov, na ktoré sa projekt zameriava a dominantné/hlavné typy aktivít projektu) 

 

 Presadzovanie, podpora a ochrana ľudských práv a slobôd: 

 Posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd a podpora aktívnej 

občianskej spoločnosti; 

 Výchova a vzdelávanie detí a mládeže v oblasti ľudských práv a slobôd; 

 Vzdelávanie a školenia v oblasti ľudských práv a slobôd; 

 Zvyšovanie informovanosti verejnosti v oblasti poznania svojich práv a povinností; 

 Poradenská činnosť, monitorovacia činnosť a bezplatná právna pomoc v oblasti 

ľudských práv a slobôd; 

 Analytická, expertná a edičná činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd; 

 Podpora spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v 

oblasti ľudských práv a slobôd; 

 Zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok; 
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 Výdavky neziskových organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti 

ľudských práv a slobôd. 

 

x Predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, 

antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie: 

 Podpora uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania; 

x Zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín v oblasti 

predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, 

antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie; 

 Kultúrne aktivity a spoločensko-vedné aktivity; 

 Aktivity na základe priorít vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k predchádzaniu 

všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným 

prejavom intolerancie; 

 Zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva. 

 

 

4. Cieľ projektu (bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa!)      
(definujte hlavný cieľ a čiastkové ciele projektu – max 800 znakov): 

 

Cieľom projektu je zvyšovať informovanosť verejnosti prostredníctvom médií v oblasti 

predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a prejavom intolerancie. 

 

5.  Cieľová skupina (bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa!) 
(uveďte konkrétnu cieľovú skupinu/skupiny, na ktorú je projekt zameraný a prečo, ako aj 

spôsob jej zapojenia ako aktéra aktivít, oslovenie širokej verejnosti) 

 

 Zraniteľné skupiny definované podľa jednotlivých dôvodov diskriminácie:  

 1/ pohlavie, 

 2/ rod,  

 3/ vek,  

 4/ zdravotné postihnutie,  

 5/ sexuálna orientácia,  

x 6/ farba pleti,  

x 7/ rasa,  

x 8/ príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine,  

 9/ jazyk,  

 10/ národný alebo sociálny pôvod,  

 11/ náboženské vyznanie alebo viera,  

 12/ politické alebo iné zmýšľanie,  

 13/ manželský alebo rodinný stav,  

 14/ majetok,  

 15/ iné postavenie- uveďte aké  

x Verejnosť 

 Štátne a verejné inštitúcie   

 Samospráva a miestne inštitúcie 

 Podnikateľské subjekty 

 Odborové organizácie 

 Stavovské organizácie 

x Novinári, médiá 
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 Študenti, žiaci 

 Pedagogické profesie 

 Právne profesie 

 Mimovládne organizácie 

 Deti a mládež 

 Iné, špecifikujte:  

 

Zdôvodnite výber cieľovej skupiny, veľkosť cieľovej skupiny, prípadne uveďte jej 

ďalšiu bližšiu špecifikáciu (max 400 znakov): 

 

   Do projektu sú vzhľadom na charakter projektu zapojené viaceré komunity:  

1/ Majoritná komunita – téma je spolužitie rôznych ľudí, ktorí sa dostali do pracovných, 

alebo rodinných vzťahov. Tu je dôležité zapojenie a pohľad majoritnej komunity – 

Slovákov, ktorí do týchto vzťahov vstupujú, ale aj tých, ktorých sa tieto vzťahy aspoň 

okrajovo týkajú.  Slováci majú so spolužitím s inými rasami, historicky malé skúsenosti. V 

ich spolužití sa tak z rôznych dôvodov objavujú prejavy rasizmu, xenofóbie a intolerancie, 

ktoré niekedy vedú k diskriminácii.  Ich uhly pohľadu na tento jav, ich úvahy a pocity budú 

projektom mapované. Budú účinkujúci a informovaní zároveň.  

2/ Rómska komunita – Určite chceme mať zapojenú rómsku komunitu, lebo spolužitie 

rómov s majoritnou komunitou je celoslovenským fenoménom. Ich spôsob vnímania sveta, a 

z toho plynúci spôsob života,  je často príčinou rasizmu a diskriminácie z dôvodu etnickej 

príslušnosti. My do projektu ponúkneme veľmi tesné spolužitie a chceme ukázať príklady 

toho ako sa dá, pri porozumení a tolerancii, vybudovať vzťah. Spoluúčinkujúci. 

3/ Príslušníci iných národov a rás, žijúci na Slovensku. Najmä ľudia, ktorí sa na prvý pohľad 

odlišujú od Slovákov, napríklad farbou pleti, ale žijú s nimi. Sú to vyberané a trochu 

exotické prípady, ktoré ale budú vzhľadom na stále väčšiu otvorenosť našej narastať.  

Spoluúčinkujúci. Tieto skupiny by mali informovať o svojom spolužití s majoritnou 

komunitou a svojimi skúsenosťami s rasizmom a xenofóbiou. 

 

6. Miesto realizácie a čas realizácie (bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov 

žiadateľa!)  

     (uveďte  miesto alebo oblasť realizácie projektu a obdobie, počas ktorého sa bude projekt 

realizovať) 

   

Miesto (región) realizácie: Celoslovenský 

Projekt bude realizovaný v období od: 4.8.2014 do 19.12.2014. 

 

Zdôvodnite výber miesta realizácie, prípadne uveďte jeho bližšiu špecifikáciu: 

Projekt chceme mať celoslovenský. Dôvodom celoslovenského charakteru projektu je najmä 

transfer skúseností so spolužitia z miest ich výskytu aj do miest, ktoré by mali o téme 

uvažovať, hoci nemajú priamu skúsenosť. Preto je tento projekt, projektom mediálnym, lebo 

cez médiá môžeme túto tému otvoriť. A o téme spolužitia bez prejavov rasizmu, xenofóbie a 

intolerancie je potrebné informovať čo najviac Slovákov. 

Chceli by sme natočiť po jednom filme v každom kraji Slovenska, tak aby projekt bol už pri 

realizácii celoslovenský.  To znamená, že chceme vyrobiť osem filmov. Rovnako chceme 

zabezpečiť aj vysielanie televíznych a rozhlasových relácií rozptýlene po Slovensku.  

Periodicita vysielania týchto relácií bude individuálne dohodnutá s každým médiom zvlášť.  

Vďaka internetu predpokladáme presah projektu aj na Slovákov v zahraničí, ktorí majú s 

tematikou iste vlastné a zaujímavé skúsenosti. 

 

7.  Dosah projektu (bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa!)  
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celoštátny 

 

8. Udržateľnosť projektu (bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov 

žiadateľa!)  
(stručne popíšte aktivity, ktoré budú pokračovať po skončení financovania projektu 

z dotácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, prípadne aké ďalšie 

aktivity budú nadväzovať na projekt alebo ako budú využité výstupy z projektu v ďalších 

rokoch atď.) 

 

Udržateľnosť projektu je najmä v jeho ďalšom postupnom šírení aj v prvej polovici roka 2015 

a to prostredníctvom ďalších zapojených médií – najmä internetových. Naše združenie sa 

chce zamerať aj na postúpenie filmov na festivaly a prípadne aj na školy. 

 

9. Aktivity a výstupy (bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa!) 

    (stručne popíšte aktivity projektu, ich výstupy a predpokladaný harmonogram ich realizácie  

  

povinné uviesť vo formáte:  AKTIVITA / MIESTO KONANIA / TERMÍN / VÝSTUP 

 

Aktivita č. 1 - Napísanie scenára relácií 

Projektový tím ( koordinátor a asistent )  vytipuje a skontaktuje účinkujúcich  v jednotlivých 

regiónoch na základe ich životných príbehov. Následne sa s týmito príbehmi zoznámia 

autori scenárov, aby mohli príbehy spracovať a vytvoril  scenáre  šiestich televíznych 

relácií a z toho plynúcich šiestich rozhlasových relácií. 

Termín: október 2014  

Výstup: 6 televíznych a 6 rozhlasových scenárov 

 

Aktivita č. 2 - Televízne relácie 

Manažér projektu vyberie filmové štáby ( režisér, kameraman, zvukár, atď.), ktoré vytvoria 

šesť filmov. Je možné, že každý film bude točiť iný štáb, ale redaktor TV a manažér budú 

štáby koordinovať.  Tento tím zabezpečí aj distribúciu filmov do jednotlivých televízií a 

ich vysielanie. 

Miesto: vybrané kraje Slovenska 

Termín: november - december 2014  

Výstup: 6 televíznych dokumentárnych filmov 

 

Aktivita č. 3 - Rozhlasové relácie 

Manažér zabezpečí pre rozhlasového redaktora okrem hotových filmov aj natočený zvukový 

materiál. Spolu so zvukárom redaktor spracuje a postrihá tento materiál na rozhlasové 

relácie. Z jedného dielu televíznej relácie spracuje rozhlasový tím jednu rozhlasovú reláciu, 

takže ich bude tiež šesť. Distribúcia do rádií bude zabezpečovať manažér. 

Miesto: vybrané kraje Slovenska 

Termín: november - december 2014  

Výstup: 6 rozhlasových relácií 

 

Aktivita č. 4 - Umiestnenie relácií na internet 

Televízne relácie z aktivity č. 2 a rozhlasové relácie z aktivity č. 3 budú umiestnené na 

internete. To zabezpečí administrátor webu. Relácie budú dostupné na webstránke 

organizácie, na webstránkach  televízií, na Youtube. Linky na tieto zdroje dáme aj na iné 

webstránky venované tejto problematike.  

Miesto:  Slovensko 

Termín: november - december 2014  

Výstup: 4 webstránky s reláciami 
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Aktivita č. 5 – Publicita projektu 

Propagácia týchto relácií a ich umiestnenia na webstránkach bude prebiehať cez internet a to 

formou platenej, presne cielenej reklamy na sociálnej sieti. Toto zameranie medializácie 

bude najmä pre mladšiu generáciu. Pre staršiu cieľovú skupinu podporíme projekt 

reklamou v elektronických médiách. Na záver pripraví projektový tím relácie na ďalšie 

„eventové“ šírenie v nasledujúcom období.  

Miesto: niektoré kraje Slovenska 

Termín: november  –  december 2014  

Výstup: mediálne výstupy 

 

10. Predošlé skúsenosti s realizáciou aktivít a projektov v danej oblasti (bez uvedenia 

akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa!) 

(uveďte podrobnú informáciu o skúsenostiach žiadateľa, resp. garanta projektu 

s realizáciou podobných aktivít v minulosti a jeho odbornosti v danej oblasti) 

 

Naše združenie má s projektom takéhoto typu dobré skúsenosti. Preukázalo v minulom roku a 

aj v súčasnosti svoje schopnosti, nakoľko podobný projekt realizovalo. Je erudované v oblasti  

informovania  verejnosti prostredníctvom médií na tému predchádzania formám 

diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a prejavom intolerancie. Svoje skúsenosti  v mediálnej 

oblasti bude vedieť úspešne využiť aj v tomto projekte. 

 

11. Publicita projektu (bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov žiadateľa!) 

(uveďte predpokladané mediálne pokrytie projektu a mediálne výstupy o jeho aktivitách) 

 

Publicita je cieľom, formou aj aktivitou tohto projektu a je opísaná vyššie.  Projekt je 

mediálny a celoslovenský. Informácie o aktivitách a výsledkoch projektu budeme šíriť aj 

tlačových správ pre agentúry a médiá. 

 
 

 

Dražkovce, dňa 27.10.2014 

 

 

 

 

 

 

Odtlačok pečiatky prijímateľa Podpis štatutárneho orgánu prijímateľa 
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PRÍLOHA Č. 2 K ZMLUVE 
o poskytnutí dotácie na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd 

číslo LP/2014/16 

 
ŠTRUKTUROVANÝ ROZPOČET  

(bežné výdavky) 

Názov projektu: Žijeme spolu 

 
Typ výdavku Jednotka 

Cena                      

za jednotku v € 

Počet    

jednotiek 

Výdavky            

spolu v € 

A. Požadovaná dotácia od ÚV SR X x x x  

1. osobné výdavky      

 
iné (špecifikovať) manažér 

projektu 
práca/1 hodina 12 228 2 736 

3. 
výdavky na služby a tovary 

súvisiace s realizáciou projektu 

(špecifikovať)  

    

 výroba filmov  práca/1 dielo 980 6 5 880 

 redaktor TV  práca/1 dielo 40 6 240 

 redaktor rozhlas  práca/1 dielo 40 6 240 

 zvukár  práca/1 dielo 40 6 240 

 administrátor web  práca/1 dielo 40 12 480 

 publicita  práca/ mesiac 92 2 184 

    0 0 0 

    0 0 0 

 Spolu - bežné výdavky X x x 10 000 

B. Vlastné zdroje X x x x 

  prenájom techniky X x x 540 

 SPOLU X x x 540 

C. 
Finančné prostriedky z iných 

zdrojov 
X x x x 

   žiadne X x x 0 

 SPOLU X x x 0 

B+C SPOLUFINANCOVANIE X x x 540 

 VÝDAVKY SPOLU  

(Súčet A+B+C) 
X x x 10 540 

 

 

Dražkovce, dňa 27.10.2014 

 

 

 

 

 

Odtlačok pečiatky prijímateľa Podpis štatutárneho orgánu prijímateľa 
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KOMENTÁR K ŠTRUKTUROVANÉMU ROZPOČTU   

 

Výroba filmov - zmluva o dielo, podľa autorského zákona. Pripravíme 6 filmov. Každý film 

budeme honorovať ako celok, bez ohľadu na počet a funkcie členov štábu, ktorí ho budú 

realizovať. Honorár za jeden film je 980€, teda spolu suma 6x980 = 5 880€. 

 

Redaktor TV - zmluva o dielo, podľa občianskeho zákonníka. Bude pripravovať 6 

televíznych relácií. Honorár za jednu reláciu je 40€, teda spolu suma 6x40 = 240€ 

 

Redaktor rozhlas - zmluva o dielo, podľa občianskeho zákonníka. Jeho úloha je upraviť obsah 

relácie tak aby z jednej televíznej vznikla rozhlasová relácia. Zároveň pripraví úvod a záver 

relácie. Honorár za jednu je 40€, teda spolu suma 6x40 = 240€ 

 

Zvukár - zmluva o dielo, podľa občianskeho zákonníka. Jeho úloha je postrihať zvukový 

záznam z televíznej relácie tak, aby vznikli rozhlasové relácie. Spolu teda 6 relácií. Honorár 

za jednu je 40€, teda spolu suma 6x40 = 240€ 

 

Administrátor web - zmluva o dielo, podľa občianskeho zákonníka. Jeho úloha je umiestniť 

TV aj rozhlasové relácie na webstránky. Relácií je spolu 12, honorár za jednu je 40€, teda 

spolu suma 6x40 = 240€ 

 

Projektový manažér - mandátna zmluva. Koordinuje všetky aktivity a ľudí, ktorí na nich 

pracujú. Pracuje v októbri 20 dní, v novembri 20 dní a decembri 17 dní. Priemer sú 4 hodiny 

denne. To predstavuje za projekt 228 hodín. Hodinová sadzba je 12€/hod. Spolu teda 

12x228= 2 736€ 

. 

Publicita – bude zameraná na informácie o projekte. Predpokladáme dvojmesačnú 

informačnú kampaň, pričom mesačne počítame s 92€. Teda 2x92 = 184€  

 

Prenájom techniky ( vlastný vklad ) na realizáciu televíznych a rozhlasových relácií budeme 

potrebovať video a audio techniku, ktorú si prenajmeme. Na celý projekt počítame s 

objemom 540€ 

 

Dražkovce, dňa 27.10.2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odtlačok pečiatky prijímateľa Podpis štatutárneho orgánu prijímateľa 

 


