ÚRAD PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
Registračné číslo: V/32

Smernica
č. 24/2021 z 30.9.2021
Metodický pokyn o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí podľa § 8a ods. 1 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“) v spojení s § 5 a § 6 zákona č.
474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon“), podľa článku 12 písm. g) Organizačného poriadku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
č. 12/2017 (zo dňa 01.01.2018) a v zmysle článku 3 Smernice č. 23/2021 (Smernica о poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – ďalej len „dotačná smernica“) vydáva
túto Smernicu č.24/2021 – Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí (ďalej len „metodický pokyn““).
Článok 1
Predmet úpravy
Tento metodický pokyn vymedzuje:
a) špecifikáciu dotačného systému – oblasti štátnej podpory, programy a podprogramy vrátane
uvedenia oprávnených položiek, na ktoré môže žiadateľ žiadať dotáciu
b) vzory žiadostí o dotácie podľa jednotlivých podprogramov

Článok 2
Oblasti štátnej podpory, ich ciele, priority, aktivity, všeobecné a osobitné náležitosti žiadosti o
dotáciu, oprávnené účelové položky v jednotlivých oblastiach štátnej podpory
(1) V súlade so zákonom úrad poskytuje dotácie v týchto oblastiach štátnej podpory:
a) vzdelávanie, veda a výskum,
b) kultúra,
c) informácie,
d) médiá.
(2) PROGRAMY A PODPROGRAMY, na ktoré môže žiadateľ požiadať o dotáciu:
1. Vzdelávanie, veda a výskum
1.1. Vzdelávacie podujatia
1.2. Nákup vybavenia
1.3. Náklady na zabezpečenie prevádzky a pravidelnú činnosť školy alebo vzdelávacieho centra
1.4. Vydanie učebnice, metodiky, školského časopisu alebo novín
1.5. Návšteva materskej krajiny
1.6. Výskum a prezentácia výsledkov výskumu

1.7. Štipendiá, školné a podpora zápisu do slovenských tried
1.8. Kúpa, rekonštrukcia, výstavba alebo prístavba nehnuteľnosti
2. Kultúra
2.1. Kultúrne podujatia
2.2. Nákup vybavenia
2.3. Náklady na zabezpečenie prevádzky a pravidelnú činnosť
2.4. Busty, sochy, pamätné tabule
2.5. Návšteva materskej krajiny
2.6. Kúpa, rekonštrukcia, výstavba alebo prístavba nehnuteľnosti
3. Informácie
3.1. Vydanie knihy
3.2. Vydanie ročenky alebo kalendára
3.3. Vydávanie periodickej tlače
3.4. Weby a informačné portály
3.5. Nákup vybavenia
4. Médiá
4.1. Rozhlasové a televízne vysielanie
4.2. Vydanie hudobného nosiča
4.3. Produkcia filmu
4.4. Nákup vybavenia
(3)
Dotáciu možno žiadateľovi poskytnúť len na základe žiadosti, ktorej vzor je uvedený ako
príloha č.1 (Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu) k tomuto metodickému pokynu.
Žiadosť o dotáciu obsahuje náležitosti a prílohy osobitne definované pre každý dotačný
podprogram a uvedené v metodickom pokyne.
Pre každý podprogram sú zároveň určené oprávnené položky, na ktoré môže žiadateľ dostať dotáciu.
Na každý projekt žiadateľa musí byť podaná osobitná žiadosť. Úrad môže uznať platnosť dokladov
a príloh aj pre viaceré žiadosti žiadateľa, a to aj v nasledujúcich rokoch, ak sú stále pravdivé a
aktuálne.
Výdavky sa v zmysle ekonomickej klasifikácie delia na bežné výdavky a kapitálové
výdavky. Štandardne sa dotácie poskytujú na úhradu bežných výdavkov pri realizácii projektu.
Kapitálové výdavky sú najmä na obstaranie a zhodnotenie hmotného majetku (jednotlivý výdavok
nad 1 700 EUR) a nehmotného majetku (jednotlivý výdavok nad 2 400 EUR). Žiadateľ môže
požiadať o dotáciu na kapitálové výdavky iba vo vybraných podprogramoch.
Článok 3
A) Oblasť štátnej podpory „vzdelávanie, veda a výskum“
Hlavné ciele:
- udržiavanie, skvalitňovanie a rozširovanie siete výchovných a vzdelávacích inštitúcii
Slovákov žijúcich v zahraničí zameraných na výučbu v slovenskom jazyku ako materinskom
jazyku, resp. slovenského jazyka ako ich materinského jazyka,

zvyšovanie pedagogickej úrovne slovenských pedagógov zo zahraničia účasťou na kurzoch
a doškoľovaniach v Slovenskej republike, ako aj tvorba učebníc a učebných pomôcok,
podpora vedecko-výskumných projektov v oblasti histórie, jazyka, identity a revitalizácie,
etnografie, religionistiky, folkloristiky, osvetovej činnosti, hmotného a nehmotného
kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí, prípadne ďalších s danou problematikou
súvisiace vedecko-výskumných aktivít,
tvorba a vydávanie zborníkov z konferencií a odborných prác realizovaných na základe
dotácie úradu,
rozvoj komunít Slovákov žijúcich v zahraničí výstavbou, rekonštrukciou alebo zmenou
stavieb, ktoré sú svojim poslaním významné pre udržiavanie ich národného povedomia
a kultúrnej identity, ako aj pre ich revitalizáciu,
podpora projektov, ktoré si na realizáciu vyžadujú stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby.
Podpora sa pritom poskytuje rovnocenne všetkým komunitám Slovákov žijúcich v zahraničí
na rotačnom princípe tak, aby sa dosiahol rovnomerný rozvoj v každom štáte, v ktorom žijú.

-

-

-

Podprogramy:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Vzdelávacie podujatia
Nákup vybavenia
Náklady na zabezpečenie prevádzky a pravidelnú činnosť školy alebo vzdelávacieho centra
Vydanie učebnice, metodiky, školského časopisu alebo novín
Návšteva materskej krajiny
Výskum a prezentácia výsledkov výskumu
Štipendiá, školné a podpora zápisu do slovenských tried
Kúpa, rekonštrukcia, výstavba alebo prístavba nehnuteľnosti

Špecifikácia podprogramov :
1.1.

Vzdelávacie podujatia

Žiadateľ: právnická osoba, fyzická osoba
Typy podujatí : konferencie, semináre, metodické školenia, súťaže, vzdelávacie kurzy a tábory*
(*povinný garant výučby slovenského jazyka), krajanské stretnutia, školské predstavenia a ich
nácviky, tvorivé dielne a pod., stretnutia študentov, absolventov a pod.
Oprávnené položky (bežné výdavky):
-

Platby za odborné služby
Propagácia
Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie
Doprava
Ubytovanie
Strava
Prenájom priestorov na podujatie

-

Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky
Nákup kníh a literatúry
Zabezpečenie rekvizít
Krojové vybavenie
Nákup kancelárskych potrieb
Nákup materiálov a surovín (napr. na kreatívne dielne, gastronomické dielne a pod.)
Reprezentačné náklady
Ocenenia
Iné (je potrebné špecifikovať)

Príloha č. 1 pre podprogram 1.1. – Žiadosť FO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Vzdelávanie, veda a výskum
Program
1. Vzdelávanie, veda a výskum
Podprogram
1.1.Vzdelávacie podujatia
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (fyzickej osobe)
Meno a priezvisko žiadateľa
Dátum narodenia žiadateľa
Štátna príslušnosť žiadateľa (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa trvalého pobytu rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy trvalého pobytu)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie
Povinná doplňujúca informácia k projektu, ak je ním tábor pre deti a mládež alebo kurz slovenského jazyka
Meno lektora slovenského jazyka ako odborného garanta

Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Platby za odborné služby
Propagácia
Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie
Doprava
Ubytovanie
Strava
Prenájom priestorov na podujatie
Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky
Nákup kníh a literatúry
Zabezpečenie rekvizít
Krojové vybavenie
Nákup kancelárskych potrieb
Nákup materiálov a surovín (napr. na kreatívne dielne, gastronomické dielne a pod.)
Reprezentančné náklady
Ocenenia
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
detto ako požadovaná výška dotácie spolu
z toho kapitálové výdavky
0 EUR
Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uve de né v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zme ne a dopl ne ní ni e ktorých zá konov na úče l podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zme ne a dopl ne ní ni e ktorých zá konov. Vyhl a s uje m, že úda je uve de né v ži a dos ti s ú pra vdi vé , pre s né a úpl né . Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zve re jne ním na úče l y pos kytova ni a dotá ci í.

Príloha č. 2 pre podprogram 1.1. – Žiadosť PO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Vzdelávanie, veda a výskum
Program
1. Vzdelávanie, veda a výskum
Podprogram
1.1.Vzdelávacie podujatia
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (právnickej osobe)
Názov žiadateľa
Adresa sídla (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa sídla rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy sídla)
Meno, priezvisko a funkcia štatutára
Dátum narodenia štatutára
Štátna príslušnosť štatutára (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Trvalé bydlisko štatutára (adresa)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Povinné doplňujúce informácie o žiadateľovi (právnickej osobe), ak je ním škola alebo vzdelávacie centrum
Názov zariadenia
Typ zariadenia (materská škola, základná škola, stredná škola, univerzita, vzdelávacie
centrum...)

Veková kategória žiakov/ študentov
Počet tried
Počet žiakov/ študentov spolu
z toho počet žiakov/ študentov slovenskej národnosti
Počet pedagogických pracovníkov spolu
z toho počet pedagogických pracovníkov slovenskej národnosti
Jazyky, v ktorých prebieha výučba
Garant výučby (podmienka: pedagogické vzdelanie, treba doložiť kópiu diplomu)
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie
Povinná doplňujúca informácia k projektu, ak je ním tábor pre deti a mládež alebo kurz slovenského jazyka
Meno lektora slovenského jazyka ako odborného garanta

Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Platby za odborné služby
Propagácia
Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie
Doprava
Ubytovanie
Strava
Prenájom priestorov na podujatie
Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky
Nákup kníh a literatúry
Zabezpečenie rekvizít
Krojové vybavenie
Nákup kancelárskych potrieb
Nákup materiálov a surovín (napr. na kreatívne dielne, gastronomické dielne a pod.)
Reprezentančné náklady
Ocenenia
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
detto ako požadovaná výška dotácie spolu
z toho kapitálové výdavky
0 EUR
Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uve de né v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zme ne a dopl ne ní ni e ktorých zá konov na úče l podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zme ne a dopl ne ní ni e ktorých zá konov. Vyhl a s uje m, že úda je uve de né v ži a dos ti s ú pra vdi vé , pre s né a úpl né . Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zve re jne ním na úče l y pos kytova ni a dotá ci í.

1.2.

Nákup vybavenia

Žiadateľ: právnická osoba, fyzická osoba
Oprávnené položky (bežné aj kapitálové výdavky):
-

-

-

-

Nákup technického vybavenia (PC, tlačiareň, tablet, fotoaparát, kamera, audio- a
videotechnika, interaktívne tabule a pod.) - v žiadosti treba špecifikovať, o aké technické
vybavenie sa jedná (všeobecne – napr. „tlačiareň“, bez uvedenia typového označenia, výrobcu
a pod.)
Upozornenie: ak obstarávacia cena za 1 ks bude 1 700 EUR a viac, treba to uviesť ako
kapitálový výdavok
Nákup nábytku a zariadenia tried
Nákup krojového vybavenia
Nákup kníh a literatúry
Nákup učebných a didaktických pomôcok
Nákup športových potrieb
Nákup edukačného softwaru - v žiadosti treba špecifikovať, o aký software sa jedná
Upozornenie: ak obstarávacia cena bude 2 400 EUR a viac, treba to uviesť ako kapitálový
výdavok
Nákup hudobných nástrojov
Upozornenie: ak obstarávacia cena za 1 ks bude 1 700 EUR a viac, treba to uviesť ako
kapitálový výdavok
Náklady na prepravu (napr. poštovné, kuriér a pod.)
Iné (je potrebné špecifikovať )
Upozornenie: nákup automobilu ani príslušenstva k nemu nie je oprávneným výdavkom,
ktorý je možné financovať z dotácie ÚSŽZ

Príloha č. 3 pre podprogram 1.2. – Žiadosť FO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Vzdelávanie, veda a výskum
Program
1. Vzdelávanie, veda a výskum
Podprogram
1.2.Nákup vybavenia
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (fyzickej osobe)
Meno a priezvisko žiadateľa
Dátum narodenia žiadateľa
Štátna príslušnosť žiadateľa (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa trvalého pobytu rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy trvalého pobytu)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít

Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie
Rozpočet projektu (bežné + kapitálové výdavky)
Nákup technického vybavenia
(PC, tlačiareň, tablet,
fotoaparát, kamera, audio- a
videotechnika a pod.) V CENE
DO 1 699 EUR za 1 ks (BEŽNÉ
druh vybavenia
suma
VÝDAVKY) - je potrebné
uviesť druh vybavenia
(všeobecne, bez konkrétnej
značky a typového označenia)

BV

Nákup technického vybavenia
(PC, tlačiareň, tablet,
fotoaparát, kamera, audio- a
videotechnika a pod.) V CENE
1 700 EUR A VIAC za 1 ks
(KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY) - je
potrebné uviesť druh
vybavenia (všeobecne, bez
konkrétnej značky a typového
označenia)

druh vybavenia

suma

KV

Nákup hudobných nástrojov V
CENE DO 1 699 EUR za 1 ks
(BEŽNÉ VÝDAVKY) - je
potrebné uviesť druh
hudobného nástroja
(všeobecne, bez konkrétnej
značky a typového označenia)

druh hudobných nástrojov

suma

BV

Nákup hudobných nástrojov V
CENE 1 700 EUR A VIAC za 1 ks
(KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY) - je
potrebné uviesť druh
hudobného nástroja
(všeobecne, bez konkrétnej
značky a typového označenia)

druh hudobných nástrojov

suma

KV

druh softwaru

suma

BV

druh softwaru

suma

KV

suma
suma
suma
suma
suma
suma
suma

BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV

Nákup edukačného softwaru
V CENE DO 2 399 EUR za 1 ks
(BEŽNÉ VÝDAVKY) - je
potrebné uviesť druh
softwaru
Nákup edukačného softwaru
V CENE 2 400 EUR A VIAC za 1
ks (KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY) je potrebné uviesť druh
softwaru
Nákup nábytku a zariadenia tried
Nákup krojového vybavenia
Nákup kníh a literatúry
Nákup učebníc a didaktických pomôcok
Nákup športových potrieb
Náklady na prepravu (napr. poštovné, kuriér)
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
z toho kapitálové výdavky

Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

Príloha č. 4 pre podprogram 1.2. – Žiadosť PO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Vzdelávanie, veda a výskum
Program
1. Vzdelávanie, veda a výskum
Podprogram
1.2.Nákup vybavenia
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (právnickej osobe)
Názov žiadateľa
Adresa sídla (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa sídla rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy sídla)
Meno, priezvisko a funkcia štatutára
Dátum narodenia štatutára
Štátna príslušnosť štatutára (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Trvalé bydlisko štatutára (adresa)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Povinné doplňujúce informácie o žiadateľovi (právnickej osobe), ak je ním škola alebo vzdelávacie centrum
Názov zariadenia
Typ zariadenia (materská škola, základná škola, stredná škola, univerzita, vzdelávacie
centrum...)

Veková kategória žiakov/ študentov
Počet tried
Počet žiakov/ študentov spolu
z toho počet žiakov/ študentov slovenskej národnosti
Počet pedagogických pracovníkov spolu
z toho počet pedagogických pracovníkov slovenskej národnosti
Jazyky, v ktorých prebieha výučba
Garant výučby (podmienka: pedagogické vzdelanie, treba doložiť kópiu diplomu)
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie

Rozpočet projektu (bežné + kapitálové výdavky)
Nákup technického vybavenia
(PC, tlačiareň, tablet,
fotoaparát, kamera, audio- a
videotechnika a pod.) V CENE
DO 1 699 EUR za 1 ks (BEŽNÉ
VÝDAVKY) - je potrebné
uviesť druh vybavenia
(všeobecne, bez konkrétnej
značky a typového označenia)

druh vybavenia

suma

BV

Nákup technického vybavenia
(PC, tlačiareň, tablet,
fotoaparát, kamera, audio- a
videotechnika a pod.) V CENE
1 700 EUR A VIAC za 1 ks
(KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY) - je
potrebné uviesť druh
vybavenia (všeobecne, bez
konkrétnej značky a typového
označenia)

druh vybavenia

suma

KV

Nákup hudobných nástrojov V
CENE DO 1 699 EUR za 1 ks
(BEŽNÉ VÝDAVKY) - je
potrebné uviesť druh
hudobného nástroja
(všeobecne, bez konkrétnej
značky a typového označenia)

druh hudobných nástrojov

suma

BV

Nákup hudobných nástrojov V
CENE 1 700 EUR A VIAC za 1 ks
(KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY) - je
potrebné uviesť druh
hudobného nástroja
(všeobecne, bez konkrétnej
značky a typového označenia)

druh hudobných nástrojov

suma

KV

druh softwaru

suma

BV

druh softwaru

suma

KV

suma
suma
suma
suma
suma
suma
suma

BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV

Nákup edukačného softwaru
V CENE DO 2 399 EUR za 1 ks
(BEŽNÉ VÝDAVKY) - je
potrebné uviesť druh
softwaru
Nákup edukačného softwaru
V CENE 2 400 EUR A VIAC za 1
ks (KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY) je potrebné uviesť druh
softwaru
Nákup nábytku a zariadenia tried
Nákup krojového vybavenia
Nákup kníh a literatúry
Nákup učebníc a didaktických pomôcok
Nákup športových potrieb
Náklady na prepravu (napr. poštovné, kuriér)
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
z toho kapitálové výdavky

Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte

Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

1.3.

Náklady na zabezpečenie prevádzky a pravidelnú činnosť školy alebo vzdelávacieho
centra (vrátane záujmovej činnosti)

Žiadateľ: právnická osoba, fyzická osoba
Oprávnené položky (bežné výdavky):
-

Platby za odborné služby
Propagácia

-

Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Náklady na archiváciu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia
Nákup kníh a literatúry
Predplatné periodickej tlače v slovenskom jazyku
Zabezpečenie rekvizít
Nákup kancelárskych potrieb
Iné (je potrebné špecifikovať)

Príloha č. 5 pre podprogram 1.3. – Žiadosť FO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu

Číslo žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Program

Základné informácie o žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Vzdelávanie, veda a výskum
1. Vzdelávanie, veda a výskum

1.3.Náklady na zabezpečenie prevádzky a pravidelnú činnosť školy
Podprogram
alebo vzdelávacieho centra (vrátane záujmovej činnosti)
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (fyzickej osobe)
Meno a priezvisko žiadateľa
Dátum narodenia žiadateľa
Štátna príslušnosť žiadateľa (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa trvalého pobytu rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy trvalého pobytu)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie

Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Platby za odborné služby
Propagácia
Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Náklady na archiváciu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia
Nákup kníh a literatúry
Predplatné periodickej tlače v slovenskom jazyku
Zabezpečenie rekvizít
Nákup kancelárskych potrieb
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
detto ako požadovaná výška dotácie spolu
z toho kapitálové výdavky
0 EUR
Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

Príloha č. 6 pre podprogram 1.3. – Žiadosť PO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu

Číslo žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Program

Základné informácie o žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Vzdelávanie, veda a výskum
1. Vzdelávanie, veda a výskum

1.3.Náklady na zabezpečenie prevádzky a pravidelnú činnosť školy
Podprogram
alebo vzdelávacieho centra (vrátane záujmovej činnosti)
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (právnickej osobe)
Názov žiadateľa
Adresa sídla (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa sídla rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy sídla)
Meno, priezvisko a funkcia štatutára
Dátum narodenia štatutára
Štátna príslušnosť štatutára (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Trvalé bydlisko štatutára (adresa)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Povinné doplňujúce informácie o žiadateľovi (právnickej osobe), ak je ním škola alebo vzdelávacie centrum
Názov zariadenia
Typ zariadenia (materská škola, základná škola, stredná škola, univerzita, vzdelávacie
centrum...)

Veková kategória žiakov/ študentov
Počet tried
Počet žiakov/ študentov spolu
z toho počet žiakov/ študentov slovenskej národnosti
Počet pedagogických pracovníkov spolu
z toho počet pedagogických pracovníkov slovenskej národnosti
Jazyky, v ktorých prebieha výučba
Garant výučby (podmienka: pedagogické vzdelanie, treba doložiť kópiu diplomu)
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie

Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Platby za odborné služby
Propagácia
Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Náklady na archiváciu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia
Nákup kníh a literatúry
Predplatné periodickej tlače v slovenskom jazyku
Zabezpečenie rekvizít
Nákup kancelárskych potrieb
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
detto ako požadovaná výška dotácie spolu
z toho kapitálové výdavky
0 EUR
Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčnnosť pri zabezpečovaní
dokumentančnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

1.4.

Vydanie učebnice, metodiky, školského časopisu alebo novín

Žiadateľ: právnická osoba, fyzická osoba
Oprávnené položky (bežné výdavky):
-

Platby za odborné služby
Propagácia
Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Nákup papiera a tonerov do tlačiarne
Distribúcia a preprava časopisov (kuriér, poštovné a pod.)
Iné (je potrebné špecifikovať)

Príloha č. 7 pre podprogram 1.4. - Žiadosť FO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Vzdelávanie, veda a výskum
Program
1. Vzdelávanie, veda a výskum
Podprogram
1.4.Vydanie metodiky, učebnice, školského časopisu alebo novín
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (fyzickej osobe)
Meno a priezvisko žiadateľa
Dátum narodenia žiadateľa
Štátna príslušnosť žiadateľa (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa trvalého pobytu rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy trvalého pobytu)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie

Charakteristika učebnice alebo metodiky (ak ide o dotáciu na tento účel)
Názov učebnice alebo metodiky
Autor
Plánovaný počet kusov
Plánovaný rozsah (počet strán) a formát (ak je známy)
Farebnosť
Odborný garant
Úryvok (ukážka) z učebnice alebo metodiky
Súhlas autora (resp. autorov) s vydaním diela, prípadne autorská zmluva
Charakteristika školského časopisu alebo novín (ak ide o dotáciu na tento účel)
Názov školského časopisu (novín)
Odborný garant z radu pedagógov
Plánovaný počet kusov jedného vydania
Plánovaný rozsah (počet strán) a formát
Plánovaná periodicita a počet čísel ročne
Ročník
Farebnosť
Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Platby za odborné služby
Propagácia
Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Nákup papiera a tonerov do tlačiarne
Distribúcia a preprava časopisov (napr. kuriér, poštovné)
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
detto ako požadovaná výška dotácie spolu
z toho kapitálové výdavky
0 EUR
Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým

je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uve de né v te jto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zme ne a dopl ne ní ni e ktorých zá konov na úče l podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zme ne a dopl ne ní ni e ktorých zá konov. Vyhl a s uje m, že úda je uve de né v ži a dos ti s ú pra vdi vé , pre s né a úpl né . Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys té me a i ch zve re jne ním na úče l y pos kytova ni a dotá ci í.

Príloha č. 8 pre podprogram 1.4. – Žiadosť PO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Vzdelávanie, veda a výskum
Program
1. Vzdelávanie, veda a výskum
Podprogram
1.4.Vydanie metodiky, učebnice, školského časopisu alebo novín
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (právnickej osobe)
Názov žiadateľa
Adresa sídla (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa sídla rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy sídla)
Meno, priezvisko a funkcia štatutára
Dátum narodenia štatutára
Štátna príslušnosť štatutára (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Trvalé bydlisko štatutára (adresa)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Povinné doplňujúce informácie o žiadateľovi (právnickej osobe), ak je ním škola alebo vzdelávacie centrum
Názov zariadenia
Typ zariadenia (materská škola, základná škola, stredná škola, univerzita, vzdelávacie
centrum...)

Veková kategória žiakov/ študentov
Počet tried
Počet žiakov/ študentov spolu
z toho počet žiakov/ študentov slovenskej národnosti
Počet pedagogických pracovníkov spolu
z toho počet pedagogických pracovníkov slovenskej národnosti
Jazyky, v ktorých prebieha výučba
Garant výučby (podmienka: pedagogické vzdelanie, treba doložiť kópiu diplomu)
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie
Charakteristika učebnice alebo metodiky (ak ide o dotáciu na tento účel)
Názov učebnice alebo metodiky
Autor
Plánovaný počet kusov
Plánovaný rozsah (počet strán) a formát (ak je známy)
Farebnosť
Odborný garant
Úryvok (ukážka) z učebnice alebo metodiky
Súhlas autora (resp. autorov) s vydaním diela, prípadne autorská zmluva
Charakteristika školského časopisu alebo novín (ak ide o dotáciu na tento účel)
Názov školského časopisu (novín)
Odborný garant z radu pedagógov
Plánovaný počet kusov jedného vydania
Plánovaný rozsah (počet strán) a formát
Plánovaná periodicita a počet čísel ročne
Ročník
Farebnosť

Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Platby za odborné služby
Propagácia
Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Nákup papiera a tonerov do tlačiarne
Distribúcia a preprava časopisov (napr. kuriér, poštovné)
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
detto ako požadovaná výška dotácie spolu
z toho kapitálové výdavky
0 EUR
Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

1.5.

Návšteva materskej krajiny (účasť na súťaži, návšteva družobnej školy a pod.)

Žiadateľ: právnická osoba, fyzická osoba
Oprávnené položky (bežné výdavky):
Doprava
Ubytovanie
Strava
Cestovné poistenie
Nákup materiálov a surovín (napr. na kreatívne dielne, gastronomické dielne a pod.)
Iné (je potrebné špecifikovať)
Príloha č. 9 pre podprogram 1.5. – Žiadosť FO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory
Vzdelávanie, veda a výskum
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
1. Vzdelávanie, veda a výskum
Podprogram
1.5.Návšteva materskej krajiny
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (fyzickej osobe)
Meno a priezvisko žiadateľa
Dátum narodenia žiadateľa
Štátna príslušnosť žiadateľa (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa trvalého pobytu rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy trvalého pobytu)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie

Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Doprava
Ubytovanie
Strava
Cestovné poistenie
Nákup materiálov a surovín (napr. na kreatívne dielne, gastronomické dielne a pod.)
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
detto ako požadovaná výška dotácie spolu
z toho kapitálové výdavky
0 EUR
Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

Príloha č. 10 pre podprogram 1.5. – Žiadosť PO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory
Vzdelávanie, veda a výskum
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
1. Vzdelávanie, veda a výskum
Podprogram
1.5.Návšteva materskej krajiny
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (právnickej osobe)
Názov žiadateľa
Adresa sídla (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa sídla rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy sídla)
Meno, priezvisko a funkcia štatutára
Dátum narodenia štatutára
Štátna príslušnosť štatutára (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Trvalé bydlisko štatutára (adresa)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Povinné doplňujúce informácie o žiadateľovi (právnickej osobe), ak je ním škola alebo vzdelávacie centrum
Názov zariadenia
Typ zariadenia (materská škola, základná škola, stredná škola, univerzita, vzdelávacie
centrum...)

Veková kategória žiakov/ študentov
Počet tried
Počet žiakov/ študentov spolu
z toho počet žiakov/ študentov slovenskej národnosti
Počet pedagogických pracovníkov spolu
z toho počet pedagogických pracovníkov slovenskej národnosti
Jazyky, v ktorých prebieha výučba
Garant výučby (podmienka: pedagogické vzdelanie, treba doložiť kópiu diplomu)
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie

Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Doprava
Ubytovanie
Strava
Cestovné poistenie
Nákup materiálov a surovín (napr. na kreatívne dielne, gastronomické dielne a pod.)
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
detto ako požadovaná výška dotácie spolu
z toho kapitálové výdavky
0 EUR
Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

1.6.

Výskum a prezentácia výsledkov výskumu

Žiadateľ: právnická osoba, fyzická osoba
Oprávnené položky (bežné výdavky):
-

Platby za odborné služby
Propagácia
Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Doprava
Ubytovanie
Strava
Prenájom priestorov (krátkodobý)
Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky
Iné (je potrebné špecifikovať)

Príloha č. 11 pre podprogram 1.6. – Žiadosť FO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Vzdelávanie, veda a výskum
Program
1. Vzdelávanie, veda a výskum
Podprogram
1.6. Výskum a prezentácia výsledkov výskumu
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (fyzickej osobe)
Meno a priezvisko žiadateľa
Dátum narodenia žiadateľa
Štátna príslušnosť žiadateľa (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa trvalého pobytu rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy trvalého pobytu)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie

Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Platby za odborné služby
Propagácia
Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Doprava
Ubytovanie
Strava
Prenájom priestorov (krátkodobý)
Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
detto ako požadovaná výška dotácie spolu
z toho kapitálové výdavky
0 EUR
Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

Príloha č. 12 pre podprogram 1.6. – Žiadosť PO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Vzdelávanie, veda a výskum
Program
1. Vzdelávanie, veda a výskum
Podprogram
1.6. Výskum a prezentácia výsledkov výskumu
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (právnickej osobe)
Názov žiadateľa
Adresa sídla (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa sídla rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy sídla)
Meno, priezvisko a funkcia štatutára
Dátum narodenia štatutára
Štátna príslušnosť štatutára (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Trvalé bydlisko štatutára (adresa)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Povinné doplňujúce informácie o žiadateľovi (právnickej osobe), ak je ním škola alebo vzdelávacie centrum
Názov zariadenia
Typ zariadenia (materská škola, základná škola, stredná škola, univerzita, vzdelávacie
centrum...)

Veková kategória žiakov/ študentov
Počet tried
Počet žiakov/ študentov spolu
z toho počet žiakov/ študentov slovenskej národnosti
Počet pedagogických pracovníkov spolu
z toho počet pedagogických pracovníkov slovenskej národnosti
Jazyky, v ktorých prebieha výučba
Garant výučby (podmienka: pedagogické vzdelanie, treba doložiť kópiu diplomu)
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie

Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Platby za odborné služby
Propagácia
Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Doprava
Ubytovanie
Strava
Prenájom priestorov (krátkodobý)
Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
detto ako požadovaná výška dotácie spolu
z toho kapitálové výdavky
0 EUR
Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

1.7.

Štipendiá, školné a podpora zápisu do slovenských tried

Žiadateľ: právnická osoba, fyzická osoba
Oprávnené položky (bežné výdavky):
-

Štipendium pre študentov
Poplatok za školné
Nákup technického vybavenia
Nákup kníh a didaktických pomôcok
Nákup školských potrieb (vrátane pomôcok na výtvarnú, hudobnú a telesnú výchovu)
Iné (je potrebné špecifikovať)

Príloha č. 13 pre podprogram 1.7. – Žiadosť FO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Vzdelávanie, veda a výskum
Program
1. Vzdelávanie, veda a výskum
Podprogram
1.7. Štipendiá, školné a podpora zápisu do slovenských tried
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (fyzickej osobe)
Meno a priezvisko žiadateľa
Dátum narodenia žiadateľa
Štátna príslušnosť žiadateľa (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa trvalého pobytu rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy trvalého pobytu)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie

Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Štpendium pre študentov
Poplatok za školné
Nákup technického vybavenia
Nákup kníh a didaktických pomôcok
Nákup školských potrieb (vrátane pomôcok na výtvarnú, hudobnú a telesnú
výchovu)

Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
z toho kapitálové výdavky

detto ako požadovaná výška dotácie spolu
0 EUR
Bankové spojenie

Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

Príloha č. 14 pre podprogram 1.7. – Žiadosť PO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Vzdelávanie, veda a výskum
Program
1. Vzdelávanie, veda a výskum
Podprogram
1.7. Štipendiá, školné a podpora zápisu do slovenských tried
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (právnickej osobe)
Názov žiadateľa
Adresa sídla (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa sídla rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy sídla)
Meno, priezvisko a funkcia štatutára
Dátum narodenia štatutára
Štátna príslušnosť štatutára (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Trvalé bydlisko štatutára (adresa)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Povinné doplňujúce informácie o žiadateľovi (právnickej osobe), ak je ním škola alebo vzdelávacie centrum
Názov zariadenia
Typ zariadenia (materská škola, základná škola, stredná škola, univerzita, vzdelávacie
centrum...)

Veková kategória žiakov/ študentov
Počet tried
Počet žiakov/ študentov spolu
z toho počet žiakov/ študentov slovenskej národnosti
Počet pedagogických pracovníkov spolu
z toho počet pedagogických pracovníkov slovenskej národnosti
Jazyky, v ktorých prebieha výučba
Garant výučby (podmienka: pedagogické vzdelanie, treba doložiť kópiu diplomu)
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie

Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Štpendium pre študentov
Poplatok za školné
Nákup technického vybavenia
Nákup kníh a didaktických pomôcok
Nákup školských potrieb (vrátane pomôcok na výtvarnú, hudobnú a telesnú
výchovu)

Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
z toho kapitálové výdavky

detto ako požadovaná výška dotácie spolu
0 EUR
Bankové spojenie

Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

1.8.

Kúpa, rekonštrukcia, výstavba alebo prístavba nehnuteľnosti

Žiadateľ: právnická osoba,
Oprávnené položky (kapitálové výdavky):
-

Iné (je potrebné špecifikovať)
Upozornenie: kúpa, rekonštrukcia, výstavba alebo prístavba nehnuteľnosti je kapitálovým
výdavkom

Príloha č. 15 pre podprogram 1.8. – Žiadosť PO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Vzdelávanie, veda a výskum
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
1. Vzdelávanie, veda a výskum
Podprogram
1.8.Kúpa, rekonštrukcia, prístavba alebo výstavba nehnuteľnosti
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (právnickej osobe)
Názov žiadateľa
Adresa sídla (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa sídla rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy sídla)
Meno, priezvisko a funkcia štatutára
Dátum narodenia štatutára
Štátna príslušnosť štatutára (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Trvalé bydlisko štatutára (adresa)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Povinné doplňujúce informácie o žiadateľovi (právnickej osobe), ak je ním škola alebo vzdelávacie centrum
Názov zariadenia
Typ zariadenia (materská škola, základná škola, stredná škola, univerzita, vzdelávacie
centrum...)

Veková kategória žiakov/ študentov
Počet tried
Počet žiakov/ študentov spolu
z toho počet žiakov/ študentov slovenskej národnosti
Počet pedagogických pracovníkov spolu
z toho počet pedagogických pracovníkov slovenskej národnosti
Jazyky, v ktorých prebieha výučba
Garant výučby (podmienka: pedagogické vzdelanie, treba doložiť kópiu diplomu)

Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie
Špecifikácia projektu pre KÚPU NEHNUTEĽNOSTI
Bližšia charakteristika nehnuteľnosti

(napr.: kde sa nachádza, aké má rozmery,

koľko poschodí, miestností a pod.)

Bližšia charakeristika účelu, ktorému bude nehnuteľnosť slúžiť

(nesmie sa

meniť po dobu 40 rokov, musí slúžiť potrebám krajanov)

Povinné doklady a informácie

Bližšia charakteristika nehnuteľnosti

Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (bez tiarch)
Znalecký posudok (stav a hodnota nehnuteľnosti)
Kúpno-predajná zmluva
Fotografie aktuálneho stavu (exteriér, interiér, okolie...)
Špecifikácia projektu pre REKONŠTRUKCIU NEHNUTEĽNOSTI
(napr.: kde sa nachádza, aké má rozmery,

koľko poschodí, miestností a pod.)

Bližšia charakeristika účelu, ktorému bude nehnuteľnosť po
rekonštrukcii slúžiť (nesmie sa meniť po dobu 40 rokov, musí slúžiť potrebám
krajanov)

Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (doklad o tom, kto je vlastníkom
budovy)

Súhlas spoluvlastníka s rekonštrukciou a s účelom, ktorý bude budova
plniť po dobu 40 rokov od ukončenia rekonštrukcie (prikladá sa v prípade, ak
je žiadateľ vlastníkom budovy spolu s ďalšími spoluvlastníkmi)

Kópia platnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti (nájom, požička) -

(prikladá

sa v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti)

Súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti s rekonštrukciou a s účelom,
ktorý bude budova plniť po dobu 40 rokov od ukončenia rekonštrukcie
(prikladá sa v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom, ale iba
užívateľom budovy na základe zmluvy)

Povinné doklady a informácie

Stavebné povolenie na rekonštrukciu (alebo čestné prehlásenie žiadateľa o
dotáciu, ak sa v zmysle legislatívy v krajine žiadateľa takéto povolenie na daný typ a
rozsah rekonštrukcie nevyžaduje)

Stavebný projekt (ak je k dispozícii), vizualizácia budúceho stavu (ak je k
dispozícii)

Podrobný rozpočet na rekonštrukciu s uvedením všetkých plánovaných
prác
Fotografie aktuálneho stavu (exteriér, interiér, okolie...)
Špecifikácia projektu pre PRÍSTAVBU K NEHNUTEĽNOSTI
Bližšia charakteristika nehnuteľnosti a plánovanej prístavby

(napr.: kde sa
nachádza, aké má rozmery, koľko poschodí, miestností a pod., aké zmeny sa docielia
prístavbou a pod.)

Bližšia charakeristika účelu, ktorému bude nehnuteľnosť po dokončení
prístavby slúžiť (nesmie sa meniť po dobu 40 rokov, musí slúžiť potrebám krajanov)
Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (doklad o tom, kto je vlastníkom budovy,
ku ktorej sa bude pristavovať)

Súhlas spoluvlastníka s prístavbou a s účelom, ktorý bude budova plniť
po dobu 40 rokov od ukončenia realizácie prístavby (prikladá sa v prípade, ak
je žiadateľ vlastníkom budovy spolu s ďalšími spoluvlastníkmi)

Kópia platnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti (nájom, požička) -

(prikladá

sa v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti)

Povinné doklady a informácie

Súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti s prístavbou a s účelom, ktorý
bude budova plniť po dobu 40 rokov od ukončenia realizácie prístavby
(prikladá sa v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom, ale iba
užívateľom budovy na základe zmluvy)

Stavebné povolenie na prístavbu (alebo čestné prehlásenie žiadateľa o dotáciu,
ak sa v zmysle legislatívy v krajine žiadateľa takéto povolenie na daný typ a rozsah
rekonštrukcie nevyžaduje)

Stavebný projekt (ak je k dispozícii); vizualizácia budúceho stavu (ak je k
dispozícii)

Podrobný rozpočet na realizáciu prístavby s uvedením všetkých
plánovaných prác
Fotografie aktuálneho stavu (exteriér, interiér, okolie...)

Špecifikácia projektu pre VÝSTAVBU NEHNUTEĽNOSTI

Bližšia charakteristika plánovanej stavby (napr.: kde sa bude nachádzať, aké
bude mať rozmery, koľko poschodí, miestností a pod.)

Bližšia charakeristika účelu, ktorému bude nehnuteľnosť po výstavbe
slúžiť (nesmie sa meniť po dobu 40 rokov, musí slúžiť potrebám krajanov)
Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností ako doklad o vlastníctve
pozemku, na ktorom sa bude výstavba realizovať
Súhlas spoluvlastníka pozemku s výstavbou a s účelom, ktorý bude
budova plniť po dobu 40 rokov od ukončenia výstavby (prikladá sa v prípade,
ak žiadateľ nie je jediným vlastníkom pozemku)

Kópia platnej zmluvy o užívaní pozemku (nájom, požička) - (prikladá sa v
prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku)

Povinné doklady a informácie

Súhlas všetkých vlastníkov pozemku s výstavbou a s účelom, ktorý bude
budova plniť po dobu 40 rokov od ukončenia výstavby (prikladá sa v prípade,
ak žiadateľ nie je vlastníkom, ale iba užívatešom pozemku na základe zmluvy)

Stavebné povolenie
Stavebný projekt a vizualizácia budúceho stavu
Podrobný rozpočet výstavby s uvedením všetkých plánovaných prác
Fotografie aktuálneho stavu (pozemok, okolie, umiestnenie...)
Rozpočet projektu (kapitálové výdavky)
Požadované položky v zmysle
priloženého projektu resp.
rozpočtu (je potrebné uviesť, napr.:
"klampiarske práce - práca a
materiál"...)

Požadovaná výška dotácie spolu
z toho kapitálové výdavky

detto ako požadovaná výška dotácie spolu
Bankové spojenie

Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uve de né v te jto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zme ne a dopl ne ní ni e ktorých zá konov na úče l podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zme ne a dopl ne ní ni e ktorých zá konov. Vyhl a s uje m, že úda je uve de né v ži a dos ti s ú pra vdi vé , pre s né a úpl né . Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys té me a i ch zve re jne ním na úče l y pos kytova ni a dotá ci í.

B) Oblasť štátnej podpory „kultúra“ - ciele, priority, podprogramy, prílohy
Hlavné ciele:
- udržanie a rozvoj národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí pri
rešpektovaní ich doterajšieho národnostného i kultúrneho vývoja.
- podpora mobility osôb pracujúcich v oblasti krajanskej kultúry, umelcov, kultúrnych diel
a produktov a medzikultúrneho dialógu,
- zabezpečovanie ochrany, obnovy, reštaurovania, využívania a prezentácia kultúrneho dedičstva
najmä na úseku starostlivosti o pamiatky, zbierkové fondy múzeí, a galérií a knižných fondov,
- rozvoj komunít Slovákov žijúcich v zahraničí výstavbou, rekonštrukciou alebo zmenou stavieb,
ktoré sú svojím poslaním (napr. školy, múzeá, kostoly, divadlá, amfiteátre, kultúrne centrá)
významné pre udržiavanie ich národného povedomia a kultúrnej identity,
ako aj pre ich
revitalizáciu,
- podpora projektov, ktoré si na realizáciu vyžadujú stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby.
Podpora sa pritom poskytuje rovnocenne všetkým komunitám Slovákov žijúcich v zahraničí na
rotačnom princípe tak, aby sa dosiahol rovnomerný rozvoj v každom štáte, v ktorom žijú.
Podprogramy:
2.1. Kultúrne podujatia
2.2. Nákup vybavenia
2.3. Náklady na zabezpečenie prevádzky a pravidelnú činnosť
2.4. Busty, sochy, pamätné tabule
2.5. Návšteva materskej krajiny
2.6. Kúpa, rekonštrukcia, výstavba alebo prístavba nehnuteľnosti
Špecifikácia podprogramov:
2.1.

Kultúrne podujatia

Žiadateľ: právnická osoba, fyzická osoba
Typy podujatí : koncerty, divadelné predstavenia, prehliadky, súťaže, festivaly, vernisáže, výstavy,
plesy, krajanské stretnutia, oslavy výročí, jarmoky, prezentácie ľudovej kultúry, detské tábory*
(*povinný grant výučby slovenského jazyka), kurzy slovenského jazyka (*povinný grant výučby
slovenského jazyka), workshopy a kreatívne dielne, filmové večery, podpora účasti na podujatí a pod.
Oprávnené položky: (bežné výdavky):
-

Platby za odborné služby
Propagácia
Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie
Doprava
Ubytovanie
Strava
Prenájom priestorov na podujatie
Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky

-

Nákup kníh a literatúry
Zabezpečenie rekvizít
Krojové vybavenie
Nákup kancelárskych potrieb
Nákup materiálov a surovín (napr. na kreatívne dielne, gastronomické dielne a pod.)
Reprezentačné náklady
Ocenenia
Iné (je potrebné špecifikovať)

Príloha č. 16 pre podprogram 2.1. – Žiadosť FO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Kultúra
Program
2.Kultúra
Podprogram
2.1.Kultúrne podujatia
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (fyzickej osobe)
Meno a priezvisko žiadateľa
Dátum narodenia žiadateľa
Štátna príslušnosť žiadateľa (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa trvalého pobytu rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy trvalého pobytu)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie
Povinná doplňujúca informácia k projektu, ak je ním tábor pre deti a mládež alebo kurz slovenského jazyka
Meno lektora slovenského jazyka ako odborného garanta

Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Platby za odborné služby
Propagácia
Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie
Doprava
Ubytovanie
Strava
Prenájom priestorov na podujatie
Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky
Nákup kníh a literatúry
Zabezpečenie rekvizít
Krojové vybavenie
Nákup kancelárskych potrieb
Nákup materiálov a surovín (napr. na kreatívne dielne, gastronomické dielne a pod.)
Reprezentančné náklady
Ocenenia
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
detto ako požadovaná výška dotácie spolu
z toho kapitálové výdavky
0 EUR
Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

Príloha č. 17 pre podprogram 2.1. – Žiadosť PO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Kultúra
Program
2.Kultúra
Podprogram
2.1.Kultúrne podujatia
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (právnickej osobe)
Názov žiadateľa
Adresa sídla (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa sídla rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy sídla)
Meno, priezvisko a funkcia štatutára
Dátum narodenia štatutára
Štátna príslušnosť štatutára (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Trvalé bydlisko štatutára (adresa)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Povinné doplňujúce informácie o žiadateľovi (právnickej osobe), ak ním je kultúrna ustanovizeň alebo spolok
Názov ustanovizne alebo spolku
Počet aktívnych členov
z toho počet aktívnych členov slovenskej národnosti
Predmet činnosti
Rok založenia
Územná pôsobnosť (napr. obec, región, spolok celomenšinového
významu v rámci danej krajiny a pod.)
Najvýznamnejšie aktivity
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie
Povinná doplňujúca informácia k projektu, ak je ním tábor pre deti a mládež alebo kurz slovenského jazyka
Meno lektora slovenského jazyka ako odborného garanta

Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Platby za odborné služby
Propagácia
Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie
Doprava
Ubytovanie
Strava
Prenájom priestorov na podujatie
Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky
Nákup kníh a literatúry
Zabezpečenie rekvizít
Krojové vybavenie
Nákup kancelárskych potrieb
Nákup materiálov a surovín (napr. na kreatívne dielne, gastronomické dielne a pod.)
Reprezentančné náklady
Ocenenia
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
detto ako požadovaná výška dotácie spolu
z toho kapitálové výdavky
0 EUR
Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

2.2.

Nákup vybavenia

Žiadateľ: právnická osoba, fyzická osoba
Oprávnené položky (bežné a kapitálové výdavky):
-

-

-

-

Nákup technického vybavenia (PC, tlačiareň, tablet, fotoaparát, kamera, audio- a
videotechnika a pod.) - v žiadosti treba špecifikovať, o aké technické vybavenie sa jedná
(všeobecne – napr. „tlačiareň“, bez uvedenia typového označenia, výrobcu a pod.)
Upozornenie: ak obstarávacia cena za 1 ks bude 1 700 EUR a viac, treba to uviesť ako
kapitálový výdavok
Nákup nábytku
Nákup krojového vybavenia
Nákup kníh a literatúry
Nákup softwaru - v žiadosti treba špecifikovať, o aký software sa jedná
Upozornenie: ak obstarávacia cena bude 2 400 EUR a viac, treba to uviesť ako kapitálový
výdavok
Nákup hudobných nástrojov
Upozornenie: ak obstarávacia cena za 1 ks bude 1 700 EUR a viac, treba to uviesť ako
kapitálový výdavok
Iné (je potrebné špecifikovať )
Upozornenie: nákup automobilu ani príslušenstva k nemu nie je oprávneným výdavkom,
ktorý je možné financovať z dotácie ÚSŽZ

Príloha č. 18 pre podprogram 2.2. – Žiadosť FO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Kultúra
Program
2.Kultúra
Podprogram
2.2.Nákup vybavenia
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (fyzickej osobe)
Meno a priezvisko žiadateľa
Dátum narodenia žiadateľa
Štátna príslušnosť žiadateľa (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa trvalého pobytu rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy trvalého pobytu)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie

Rozpočet projektu (bežné + kapitálové výdavky)
Nákup technického vybavenia
(PC, tlačiareň, tablet,
fotoaparát, kamera, audio- a
videotechnika a pod.) V CENE
DO 1 699 EUR za 1 ks (BEŽNÉ
VÝDAVKY) - je potrebné
uviesť druh vybavenia
(všeobecne, bez konkrétnej
značky a typového označenia)

druh vybavenia

suma

BV
Nákup technického vybavenia
(PC, tlačiareň, tablet,
fotoaparát, kamera, audio- a
videotechnika a pod.) V CENE
1 700 EUR A VIAC za 1 ks
(KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY) - je
potrebné uviesť druh
vybavenia (všeobecne, bez
konkrétnej značky a typového
označenia)
Nákup hudobných nástrojov V
CENE DO 1 699 EUR za 1 ks
(BEŽNÉ VÝDAVKY) - je
potrebné uviesť druh
hudobného nástroja
(všeobecne, bez konkrétnej
značky a typového označenia)

druh vybavenia

suma

KV

druh hudobných nástrojov

suma

BV
Nákup hudobných nástrojov V
CENE 1 700 EUR A VIAC za 1 ks
(KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY) - je
potrebné uviesť druh
hudobného nástroja
(všeobecne, bez konkrétnej
značky a typového označenia)

druh hudobných nástrojov

suma

KV
Nákup softwaru V CENE DO 2
399 EUR za 1 ks (BEŽNÉ
VÝDAVKY) - je potrebné
uviesť druh softwaru

druh softwaru

Nákup softwaru V CENE 2 400
EUR A VIAC za 1 ks
(KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY) - je
potrebné uviesť druh
softwaru

druh softwaru

BV

Nákup nábytku
Nákup krojového vybavenia
Nákup kníh a literatúry
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
z toho kapitálové výdavky
Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte

suma

suma

suma
suma
suma
suma

KV
BV
BV
BV
BV

Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

Príloha č. 19 pre podprogram 2.2. – Žiadosť PO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Kultúra
Program
2.Kultúra
Podprogram
2.2.Nákup vybavenia
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky

Základné informácie o žiadateľovi (právnickej osobe)
Názov žiadateľa
Adresa sídla (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa sídla rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy sídla)
Meno, priezvisko a funkcia štatutára
Dátum narodenia štatutára
Štátna príslušnosť štatutára (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Trvalé bydlisko štatutára (adresa)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Povinné doplňujúce informácie o žiadateľovi (právnickej osobe), ak ním je kultúrna ustanovizeň alebo spolok
Názov ustanovizne alebo spolku
Počet aktívnych členov
z toho počet aktívnych členov slovenskej národnosti
Predmet činnosti
Rok založenia
Územná pôsobnosť (napr. obec, región, spolok celomenšinového
Najvýznamnejšie aktivity
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie
Rozpočet projektu (bežné + kapitálové výdavky)
Nákup technického vybavenia
(PC, tlačiareň, tablet,
fotoaparát, kamera, audio- a
videotechnika a pod.) V CENE
DO 1 699 EUR za 1 ks (BEŽNÉ
druh vybavenia
suma
VÝDAVKY) - je potrebné
uviesť druh vybavenia
(všeobecne, bez konkrétnej
značky a typového označenia)
BV
Nákup technického vybavenia
(PC, tlačiareň, tablet,
fotoaparát, kamera, audio- a
videotechnika a pod.) V CENE
1 700 EUR A VIAC za 1 ks
(KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY) - je
potrebné uviesť druh
vybavenia (všeobecne, bez
konkrétnej značky a typového
označenia)
Nákup hudobných nástrojov V
CENE DO 1 699 EUR za 1 ks
(BEŽNÉ VÝDAVKY) - je
potrebné uviesť druh
hudobného nástroja
(všeobecne, bez konkrétnej
značky a typového označenia)

druh vybavenia

suma

KV

druh hudobných nástrojov

suma

BV
Nákup hudobných nástrojov V
CENE 1 700 EUR A VIAC za 1 ks
(KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY) - je
potrebné uviesť druh
hudobného nástroja
(všeobecne, bez konkrétnej
značky a typového označenia)

druh hudobných nástrojov

suma

KV

Nákup softwaru V CENE DO 2
399 EUR za 1 ks (BEŽNÉ
VÝDAVKY) - je potrebné
uviesť druh softwaru

druh softwaru

Nákup softwaru V CENE 2 400
EUR A VIAC za 1 ks
(KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY) - je
potrebné uviesť druh
softwaru

druh softwaru

suma
BV

suma

Nákup nábytku
Nákup krojového vybavenia
Nákup kníh a literatúry
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
z toho kapitálové výdavky

suma
suma
suma
suma

Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

KV
BV
BV
BV
BV

2.3.

Náklady na zabezpečenie prevádzky a pravidelnú činnosť

Žiadateľ: právnická osoba, fyzická osoba
Oprávnené položky: (bežné výdavky):
-

Platby za odborné služby
Propagácia
Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Náklady na archiváciu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia
Nákup kníh a literatúry
Predplatné periodickej tlače v slovenskom jazyku
Zabezpečenie rekvizít
Nákup kancelárskych potrieb
Iné (je potrebné špecifikovať)

Príloha č. 20 pre podprogram 2.3. – Žiadosť FO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Kultúra
Program
2.Kultúra
Podprogram
2.3.Náklady na zabezpečenie prevádzky a pravidelnú činnosť
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (fyzickej osobe)
Meno a priezvisko žiadateľa
Dátum narodenia žiadateľa
Štátna príslušnosť žiadateľa (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa trvalého pobytu rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy trvalého pobytu)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie

Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Platby za odborné služby
Propagácia
Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Náklady na archiváciu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia
Nákup kníh a literatúry
Predplatné periodickej tlače v slovenskom jazyku
Zabezpečenie rekvizít
Nákup kancelárskych potrieb
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
detto ako požadovaná výška dotácie spolu
z toho kapitálové výdavky
0 EUR
Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

Príloha č. 21 pre podprogram 2.3. – Žiadosť PO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Kultúra
Program
2.Kultúra
Podprogram
2.3.Náklady na zabezpečenie prevádzky a pravidelnú činnosť
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (právnickej osobe)
Názov žiadateľa
Adresa sídla (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa sídla rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy sídla)
Meno, priezvisko a funkcia štatutára
Dátum narodenia štatutára
Štátna príslušnosť štatutára (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Trvalé bydlisko štatutára (adresa)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Povinné doplňujúce informácie o žiadateľovi (právnickej osobe), ak ním je kultúrna ustanovizeň alebo spolok
Názov ustanovizne alebo spolku
Počet aktívnych členov
z toho počet aktívnych členov slovenskej národnosti
Predmet činnosti
Rok založenia
Územná pôsobnosť (napr. obec, región, spolok celomenšinového
Najvýznamnejšie aktivity
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie
Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Platby za odborné služby
Propagácia
Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Náklady na archiváciu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia
Nákup kníh a literatúry
Predplatné periodickej tlače v slovenskom jazyku
Zabezpečenie rekvizít
Nákup kancelárskych potrieb
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
detto ako požadovaná výška dotácie spolu
z toho kapitálové výdavky
0 EUR

Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra tis l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

2.4.

Busty, sochy, pamätné tabule

Žiadateľ: právnická osoba, fyzická osoba
Oprávnené položky: (bežné + kapitálové výdavky):

-

Platby za odborné služby (vypracovanie návrhu, realizácia diela vrátane potrebného
materiálu)
Iné (je potrebné špecifikovať )
Upozornenie: zhotovenie diela (socha, busta) je kapitálovým výdavkom

Príloha č. 22 pre podprogram 2.4. – Žiadosť FO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Kultúra
Program
2.Kultúra
Podprogram
2.4.Busty, sochy, pamätné tabule
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (fyzickej osobe)
Meno a priezvisko žiadateľa
Dátum narodenia žiadateľa
Štátna príslušnosť žiadateľa (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa trvalého pobytu rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy trvalého pobytu)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie
Rozpočet projektu (bežné a a kapitálové výdavky)
Platby za odborné služby (vypracovanie návrhu a realizácia diela
vrátane potrebného materiálu)
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
detto ako položka "Iné"
z toho kapitálové výdavky
detto ako položka "Platby za odborné služby"

Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

Príloha č. 23 pre podprogram 2.4. – Žiadosť PO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Kultúra
Program
2.Kultúra
Podprogram
2.4.Busty, sochy, pamätné tabule
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (právnickej osobe)
Názov žiadateľa
Adresa sídla (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa sídla rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy sídla)
Meno, priezvisko a funkcia štatutára
Dátum narodenia štatutára
Štátna príslušnosť štatutára (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Trvalé bydlisko štatutára (adresa)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Povinné doplňujúce informácie o žiadateľovi (právnickej osobe), ak ním je kultúrna ustanovizeň alebo spolok
Názov ustanovizne alebo spolku
Počet aktívnych členov
z toho počet aktívnych členov slovenskej národnosti
Predmet činnosti
Rok založenia
Územná pôsobnosť (napr. obec, región, spolok celomenšinového
Najvýznamnejšie aktivity
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie
Rozpočet projektu (bežné a a kapitálové výdavky)
Platby za odborné služby (vypracovanie návrhu a realizácia diela
vrátane potrebného materiálu)
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
detto ako položka "Iné"
z toho kapitálové výdavky
detto ako položka "Platby za odborné služby"

Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

2.5.

Návšteva materskej krajiny

Žiadateľ: právnická osoba, fyzická osoba
Oprávnené položky: (bežné výdavky):
-

Doprava
Ubytovanie
Strava
Cestovné poistenie
Nákup materiálov a surovín (napr. na kreatívne dielne, gastronomické dielne a pod.)
Iné (je potrebné špecifikovať)

Príloha č. 24 pre podprogram 2.5. – Žiadosť FO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Kultúra
Program
2.Kultúra
Podprogram
2.5.Návšteva materskej krajiny
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (fyzickej osobe)
Meno a priezvisko žiadateľa
Dátum narodenia žiadateľa
Štátna príslušnosť žiadateľa (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa trvalého pobytu rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy trvalého pobytu)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie

Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Doprava
Ubytovanie
Strava
Cestovné poistenie
Nákup materiálov a surovín (napr. na kreatívne dielne, gastronomické dielne a pod.)
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
detto ako požadovaná výška dotácie spolu
z toho kapitálové výdavky
0 EUR
Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

Príloha č. 25 pre podprogram 2.5. – Žiadosť PO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Kultúra
Program
2.Kultúra
Podprogram
2.5.Návšteva materskej krajiny
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (právnickej osobe)
Názov žiadateľa
Adresa sídla (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa sídla rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy sídla)
Meno, priezvisko a funkcia štatutára
Dátum narodenia štatutára
Štátna príslušnosť štatutára (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Trvalé bydlisko štatutára (adresa)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Povinné doplňujúce informácie o žiadateľovi (právnickej osobe), ak ním je kultúrna ustanovizeň alebo spolok
Názov ustanovizne alebo spolku
Počet aktívnych členov
z toho počet aktívnych členov slovenskej národnosti
Predmet činnosti
Rok založenia
Územná pôsobnosť (napr. obec, región, spolok celomenšinového
Najvýznamnejšie aktivity
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie
Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Doprava
Ubytovanie
Strava
Cestovné poistenie
Nákup materiálov a surovín (napr. na kreatívne dielne, gastronomické dielne a pod.)
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
detto ako požadovaná výška dotácie spolu
z toho kapitálové výdavky
0 EUR

Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

2.6.

Kúpa, rekonštrukcia, výstavba alebo prístavba nehnuteľnosti

Žiadateľ: právnická osoba
Oprávnené položky: (kapitálové výdavky):
-

Iné (je potrebné špecifikovať)
Upozornenie: kúpa, rekonštrukcia, výstavba alebo prístavba nehnuteľnosti je kapitálovým
výdavkom

Príloha č. 26 pre podprogram 2.6. – Žiadosť PO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Kultúra
Program
2.Kultúra
Podprogram
2.6.Kúpa, rekonštrukcia, prístavba alebo výstavba nehnuteľnosti
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (právnickej osobe)
Názov žiadateľa
Adresa sídla (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa sídla rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy sídla)
Meno, priezvisko a funkcia štatutára
Dátum narodenia štatutára
Štátna príslušnosť štatutára (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Trvalé bydlisko štatutára (adresa)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Povinné doplňujúce informácie o žiadateľovi (právnickej osobe), ak ním je kultúrna ustanovizeň alebo spolok
Názov ustanovizne alebo spolku
Počet aktívnych členov
z toho počet aktívnych členov slovenskej národnosti
Predmet činnosti
Rok založenia
Územná pôsobnosť (napr. obec, región, spolok celomenšinového
významu v rámci danej krajiny a pod.)
Najvýznamnejšie aktivity
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie

Špecifikácia projektu pre KÚPU NEHNUTEĽNOSTI
Bližšia charakteristika nehnuteľnosti (napr.: kde sa nachádza, aké má rozmery,
koľko poschodí, miestností a pod.)

Bližšia charakeristika účelu, ktorému bude nehnuteľnosť slúžiť (nesmie sa
meniť po dobu 40 rokov, musí slúžiť potrebám krajanov)

Povinné doklady a informácie

Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (bez tiarch)
Znalecký posudok (stav a hodnota nehnuteľnosti)
Kúpno-predajná zmluva
Fotografie aktuálneho stavu (exteriér, interiér, okolie...)
Špecifikácia projektu pre REKONŠTRUKCIU NEHNUTEĽNOSTI

Bližšia charakteristika nehnuteľnosti (napr.: kde sa nachádza, aké má rozmery,
koľko poschodí, miestností a pod.)

Bližšia charakeristika účelu, ktorému bude nehnuteľnosť po
rekonštrukcii slúžiť (nesmie sa meniť po dobu 40 rokov, musí slúžiť potrebám
krajanov)

Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (doklad o tom, kto je vlastníkom
budovy)

Súhlas spoluvlastníka s rekonštrukciou a s účelom, ktorý bude budova
plniť po dobu 40 rokov od ukončenia rekonštrukcie (prikladá sa v prípade, ak
je žiadateľ vlastníkom budovy spolu s ďalšími spoluvlastníkmi)

Kópia platnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti (nájom, požička) - (prikladá
sa v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti)

Súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti s rekonštrukciou a s účelom,
ktorý bude budova plniť po dobu 40 rokov od ukončenia rekonštrukcie
Povinné doklady a informácie

(prikladá sa v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom, ale iba
užívateľom budovy na základe zmluvy)

Stavebné povolenie na rekonštrukciu (alebo čestné prehlásenie žiadateľa o
dotáciu, ak sa v zmysle legislatívy v krajine žiadateľa takéto povolenie na daný typ a
rozsah rekonštrukcie nevyžaduje)

Stavebný projekt (ak je k dispozícii), vizualizácia budúceho stavu (ak je k
dispozícii)

Podrobný rozpočet na rekonštrukciu s uvedením všetkých plánovaných
prác
Fotografie aktuálneho stavu (exteriér, interiér, okolie...)
Špecifikácia projektu pre PRÍSTAVBU K NEHNUTEĽNOSTI
Bližšia charakteristika nehnuteľnosti a plánovanej prístavby (napr.: kde sa
nachádza, aké má rozmery, koľko poschodí, miestností a pod., aké zmeny sa docielia
prístavbou a pod.)

Bližšia charakeristika účelu, ktorému bude nehnuteľnosť po dokončení
prístavby slúžiť (nesmie sa meniť po dobu 40 rokov, musí slúžiť potrebám krajanov)
Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (doklad o tom, kto je vlastníkom budovy,
ku ktorej sa bude pristavovať)

Súhlas spoluvlastníka s prístavbou a s účelom, ktorý bude budova plniť
po dobu 40 rokov od ukončenia realizácie prístavby (prikladá sa v prípade, ak
je žiadateľ vlastníkom budovy spolu s ďalšími spoluvlastníkmi)

Kópia platnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti (nájom, požička) - (prikladá
sa v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti)

Súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti s prístavbou a s účelom, ktorý
bude budova plniť po dobu 40 rokov od ukončenia realizácie prístavby
Povinné doklady a informácie

(prikladá sa v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom, ale iba
užívateľom budovy na základe zmluvy)

Stavebné povolenie na prístavbu (alebo čestné prehlásenie žiadateľa o dotáciu,
ak sa v zmysle legislatívy v krajine žiadateľa takéto povolenie na daný typ a rozsah
rekonštrukcie nevyžaduje)

Stavebný projekt (ak je k dispozícii); vizualizácia budúceho stavu (ak je k
dispozícii)

Podrobný rozpočet na realizáciu prístavby s uvedením všetkých
plánovaných prác
Fotografie aktuálneho stavu (exteriér, interiér, okolie...)

Špecifikácia projektu pre VÝSTAVBU NEHNUTEĽNOSTI
Bližšia charakteristika plánovanej stavby (napr.: kde sa bude nachádzať, aké
bude mať rozmery, koľko poschodí, miestností a pod.)

Bližšia charakeristika účelu, ktorému bude nehnuteľnosť po výstavbe
slúžiť (nesmie sa meniť po dobu 40 rokov, musí slúžiť potrebám krajanov)
Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností ako doklad o vlastníctve
pozemku, na ktorom sa bude výstavba realizovať
Súhlas spoluvlastníka pozemku s výstavbou a s účelom, ktorý bude
budova plniť po dobu 40 rokov od ukončenia výstavby (prikladá sa v prípade,
ak žiadateľ nie je jediným vlastníkom pozemku)

Kópia platnej zmluvy o užívaní pozemku (nájom, požička) - (prikladá sa v
prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku)

Povinné doklady a informácie

Súhlas všetkých vlastníkov pozemku s výstavbou a s účelom, ktorý bude
budova plniť po dobu 40 rokov od ukončenia výstavby (prikladá sa v prípade,
ak žiadateľ nie je vlastníkom, ale iba užívatešom pozemku na základe zmluvy)

Stavebné povolenie
Stavebný projekt a vizualizácia budúceho stavu
Podrobný rozpočet výstavby s uvedením všetkých plánovaných prác
Fotografie aktuálneho stavu (pozemok, okolie, umiestnenie...)
Rozpočet projektu (kapitálové výdavky)

Požadované položky v zmysle
priloženého projektu resp.
rozpočtu (je potrebné uviesť, napr.:

slovná charakteristika

suma

"klampiarske práce - práca a
materiál"...)

Požadovaná výška dotácie spolu
z toho kapitálové výdavky

detto ako požadovaná výška dotácie spolu
Bankové spojenie

Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumetančnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí

Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra tis l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotáci í.

C) „Informačná“ oblasť štátnej podpory - ciele, priority, podprogramy, prílohy
Hlavné ciele:
- podpora informačnej spoločnosti prostredníctvom tvorby a rozvoja informačných systémov,
platforiem a technológií, edičných aktivít a spolupráce. Informačné systémy slúžia na
zhromažďovanie, organizovanie, distribúciu údajov a predstavujú súbor činností, ktoré zabezpečujú
zber, prenos, uchovávanie, spracovávanie, distribúciu a prezentáciu informácií týkajúcich sa
problematiky Slovákov žijúcich v zahraničí,
- zvýšenie informovanosti a právneho povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí a podpora
mechanizmov mimosúdneho riešenia sporov, konzultácií a právnej pomoci súvisiacich so
zachovaním ich národného povedomia a kultúrnej identity a v širšom ich plnohodnotného uplatnenia
sa v cudzom prostredí v rámci integrácie (nie asimilácie) do spoločnosti.
Podprogramy:
3.1. Vydanie knihy
3.2. Vydanie ročenky alebo kalendára
3.3. Vydávanie periodickej tlače (noviny, časopisy)
3.4. Weby a informačné portály
3.5. Nákup vybavenia
Špecifikácia podprogramov:
3.1

Vydanie knihy

Žiadateľ: právnická osoba, fyzická osoba

Oprávnené položky: (bežné výdavky):
Platby za odborné služby
Propagácia
Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Iné (je potrebné špecifikovať)
Príloha č. 27 pre podprogram 3.1. – Žiadosť FO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Informácie
Program
3. Informácie
Podprogram
3.1.Vydanie knihy
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (fyzickej osobe)
Meno a priezvisko žiadateľa
Dátum narodenia žiadateľa
Štátna príslušnosť žiadateľa (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa trvalého pobytu rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy trvalého pobytu)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie
Charakteristika vydávaného diela
Názov knihy
Autor (príp. zostavovateľ)
Plánovaný počet výtlačkov
Plánovaný rozsah (počet strán) a formát (ak je známy)
Farebnosť
Stručná charakteristika diela
Odborný garant
Úryvok (ukážka) z knihy
Súhlas autora (resp. autorov) s vydaním diela, prípadne autorská zmluva

Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Platby za odborné služby
Propagácia
Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
z toho kapitálové výdavky
0 EUR
Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

Príloha č. 28 pre podprogram 3.1. – Žiadosť PO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Informácie
Program
3. Informácie
Podprogram
3.1.Vydanie knihy
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (právnickej osobe)
Názov žiadateľa
Adresa sídla (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa sídla rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy sídla)
Meno, priezvisko a funkcia štatutára
Dátum narodenia štatutára
Štátna príslušnosť štatutára (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Trvalé bydlisko štatutára (adresa)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie
Charakteristika vydávaného diela
Názov knihy
Autor (príp. zostavovateľ)
Plánovaný počet výtlačkov
Plánovaný rozsah (počet strán) a formát (ak je známy)
Farebnosť
Stručná charakteristika diela
Odborný garant
Úryvok (ukážka) z knihy
Súhlas autora (resp. autorov) s vydaním diela, prípadne autorská zmluva
Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Platby za odborné služby
Propagácia
Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
z toho kapitálové výdavky
0 EUR

Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

3.2

Vydanie ročenky alebo kalendára

Žiadateľ: právnická osoba, fyzická osoba
Oprávnené položky: (bežné výdavky):
-

Platby za odborné služby
Propagácia
Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto- a videozáznamu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Iné (je potrebné špecifikovať)

Príloha č. 29 pre podprogram 3.2. – Žiadosť FO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Informácie
Program
3. Informácie
Podprogram
3.2.Vydanie ročenky alebo kalendára
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (fyzickej osobe)
Meno a priezvisko žiadateľa
Dátum narodenia žiadateľa
Štátna príslušnosť žiadateľa (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa trvalého pobytu rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy trvalého pobytu)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie

Charakteristika vydávaného diela
Názov kalendára (ročenky)
Autor (príp. zostavovateľ)
Plánovaný počet výtlačkov
Plánovaný rozsah (počet strán) a formát (ak je známy)
Farebnosť
Stručná charakteristika diela
Odborný garant
Úryvok (ukážka) textovej časti
Súhlas autora (resp. autorov) s vydaním diela, prípadne autorská zmluva
Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Platby za odborné služby
Propagácia
Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
z toho kapitálové výdavky

0 EUR
Bankové spojenie

Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra tis l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotáci í.

Príloha č. 30 pre podprogram 3.2. – Žiadosť PO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Informácie
Program
3. Informácie
Podprogram
3.2.Vydanie ročenky alebo kalendára
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (právnickej osobe)
Názov žiadateľa
Adresa sídla (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa sídla rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy sídla)
Meno, priezvisko a funkcia štatutára
Dátum narodenia štatutára
Štátna príslušnosť štatutára (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Trvalé bydlisko štatutára (adresa)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie
Charakteristika vydávaného diela
Názov kalendára (ročenky)
Autor (príp. zostavovateľ)
Plánovaný počet výtlačkov
Plánovaný rozsah (počet strán) a formát (ak je známy)
Farebnosť
Stručná charakteristika diela
Odborný garant
Úryvok (ukážka) textovej časti
Súhlas autora (resp. autorov) s vydaním diela, prípadne autorská zmluva

Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Platby za odborné služby
Propagácia
Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
z toho kapitálové výdavky

0 EUR
Bankové spojenie

Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím

3.3

Vydávanie periodickej tlače

Žiadateľ: právnická osoba, fyzická osoba
Oprávnené položky: (bežné výdavky):
-

Platby za odborné služby
Propagácia
Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto- a videozáznamu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Iné (je potrebné špecifikovať)

Príloha č. 31 pre podprogram 3.3. – Žiadosť FO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Informácie
Program
3. Informácie
Podprogram
3.3.Vydávanie periodickej tlače (noviny, časopisy)
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (fyzickej osobe)
Meno a priezvisko žiadateľa
Dátum narodenia žiadateľa
Štátna príslušnosť žiadateľa (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa trvalého pobytu rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy trvalého pobytu)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie

Charakteristika vydávaného diela
Názov časopisu (novín)
Šéfredaktor
Plánovaný počet výtlačkov jedného vydania
Plánovaný rozsah (počet strán) a formát
Plánovaná periodicita a počet čísel ročne
Ročník
Farebnosť
Stručná charakteristika diela
Odborný garant
Ukážka výtlačkov z uplynulého roka resp. rokov
Súhlas autora (resp. autorov) s vydaním diela, prípadne autorská zmluva
Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Platby za odborné služby
Propagácia
Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
z toho kapitálové výdavky
0 EUR
Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra tis l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotáci í.

Príloha č. 32 pre podprogram 3.3. – Žiadosť PO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Informácie
Program
3. Informácie
Podprogram
3.3.Vydávanie periodickej tlače (noviny, časopisy)
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (právnickej osobe)
Názov žiadateľa
Adresa sídla (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa sídla rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy sídla)
Meno, priezvisko a funkcia štatutára
Dátum narodenia štatutára
Štátna príslušnosť štatutára (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Trvalé bydlisko štatutára (adresa)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie
Charakteristika vydávaného diela
Názov časopisu (novín)
Šéfredaktor
Plánovaný počet výtlačkov jedného vydania
Plánovaný rozsah (počet strán) a formát
Plánovaná periodicita a počet čísel ročne
Ročník
Farebnosť
Stručná charakteristika diela
Odborný garant
Ukážka výtlačkov z uplynulého roka resp. rokov
Súhlas autora (resp. autorov) s vydaním diela, prípadne autorská zmluva

Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Platby za odborné služby
Propagácia
Predtlačová príprava a tlač
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
z toho kapitálové výdavky
0 EUR
Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčnnosť pri zabezpečovaní
dokumentančnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

3.4

Weby a informačné portály

Žiadateľ: právnická osoba, fyzická osoba
Oprávnené položky: (bežné výdavky):
-

Platby za odborné služby
Grafické práce
Zhotovenie foto- a videozáznamu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Náklady na technické zabezpečenie (náklady na hosting, doménu a pod.)
Iné (je potrebné špecifikovať)

Príloha č. 33 pre podprogram 3.4. – Žiadosť FO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Informácie
Program
3. Informácie
Podprogram
3.4.Weby a informačné portály
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (fyzickej osobe)
Meno a priezvisko žiadateľa
Dátum narodenia žiadateľa
Štátna príslušnosť žiadateľa (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa trvalého pobytu rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy trvalého pobytu)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie

Charakteristika webu
Doména
Zodpovedný editor
Doba aktívneho využívania webu pre krajanské účely (ak ide o už existujúci
web)

Priemerný počet príspevkov ročne (ak ide o už existujúci web)
Priemerná ročná návštevnosť webu (ak ide o už existujúci web)
Jazykové mutácie
Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Platby za odborné služby
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Náklady na technické zabezpečenie fungovania webu (náklady na hosting,
doménu a pod.)

Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
z toho kapitálové výdavky

detto ako požadovaná výška dotácie spolu
0 EUR
Bankové spojenie

Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

Príloha č. 34 pre podprogram 3.4. – Žiadosť PO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Informácie
Program
3. Informácie
Podprogram
3.4.Weby a informačné portály
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (právnickej osobe)
Názov žiadateľa
Adresa sídla (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa sídla rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy sídla)
Meno, priezvisko a funkcia štatutára
Dátum narodenia štatutára
Trvalé bydlisko štatutára (adresa)
Štátna príslušnosť štatutára (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie
Charakteristika webu
Doména
Zodpovedný editor
Doba aktívneho využívania webu pre krajanské účely (ak ide o už existujúci
web)

Priemerný počet príspevkov ročne (ak ide o už existujúci web)
Priemerná ročná návštevnosť webu (ak ide o už existujúci web)
Jazykové mutácie
Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Platby za odborné služby
Grafické práce
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Náklady na technické zabezpečenie fungovania webu (náklady na hosting,
doménu a pod.)

Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
z toho kapitálové výdavky

0 EUR

Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

3.5

Nákup vybavenia

Žiadateľ: právnická osoba, fyzická osoba
Oprávnené položky: (bežné + kapitálové výdavky):
-

-

-

Nákup technického vybavenia (PC, tlačiareň, tablet, fotoaparát, kamera, audio- a
videotechnika a pod.) - v žiadosti treba špecifikovať, o aké technické vybavenie sa jedná
(všeobecne – napr. „tlačiareň“, bez uvedenia typového označenia, výrobcu a pod.)
Upozornenie: ak obstarávacia cena za 1 ks bude 1 700 EUR a viac, treba to uviesť ako
kapitálový výdavok
Nákup nábytku
Nákup softwaru - v žiadosti treba špecifikovať, o aký software sa jedná
Upozornenie: ak obstarávacia cena bude 2 400 EUR a viac, treba to uviesť ako kapitálový
výdavok
Iné (je potrebné špecifikovať)

Príloha č. 35 pre podprogram 3.5. – Žiadosť FO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Informácie
Program
3.Informácie
Podprogram
3.5.Nákup vybavenia
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (fyzickej osobe)
Meno a priezvisko žiadateľa
Dátum narodenia žiadateľa
Štátna príslušnosť žiadateľa (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa trvalého pobytu rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy trvalého pobytu)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie

Rozpočet projektu (bežné + kapitálové výdavky)
Nákup technického vybavenia
(PC, tlačiareň, tablet,
fotoaparát, kamera, audio- a
videotechnika a pod.) V CENE
DO 1 699 EUR za 1 ks (BEŽNÉ
VÝDAVKY) - je potrebné
uviesť druh vybavenia
(všeobecne, bez konkrétnej
značky a typového označenia)

druh vybavenia

suma

BV

Nákup technického vybavenia
(PC, tlačiareň, tablet,
fotoaparát, kamera, audio- a
videotechnika a pod.) V CENE
1 700 EUR A VIAC za 1 ks
(KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY) - je
potrebné uviesť druh
vybavenia (všeobecne, bez
konkrétnej značky a typového
označenia)

druh vybavenia

suma

KV

druh softwaru

suma

BV

druh softwaru

suma

KV

druh nábytku

suma
suma

BV
BV

Nákup softwaru V CENE DO 2
399 EUR za 1 ks (BEŽNÉ
VÝDAVKY) - je potrebné
uviesť druh softwaru
Nákup softwaru V CENE 2 400
EUR A VIAC za 1 ks
(KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY) - je
potrebné uviesť druh
softwaru
Nákup nábytku
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
z toho kapitálové výdavky

Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra tis l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotáci í.

Príloha č. 36 pre podprogram 3.5. – Žiadosť PO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Informácie
Program
3.Informácie
Podprogram
3.5.Nákup vybavenia
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (právnickej osobe)
Názov žiadateľa
Adresa sídla (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa sídla rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy sídla)
Meno, priezvisko a funkcia štatutára
Dátum narodenia štatutára
Štátna príslušnosť štatutára (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Trvalé bydlisko štatutára (adresa)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie

Rozpočet projektu (bežné + kapitálové výdavky)
Nákup technického vybavenia
(PC, tlačiareň, tablet,
fotoaparát, kamera, audio- a
videotechnika a pod.) V CENE
DO 1 699 EUR za 1 ks (BEŽNÉ
VÝDAVKY) - je potrebné
uviesť druh vybavenia
(všeobecne, bez konkrétnej
značky a typového označenia)

druh vybavenia

suma

BV

Nákup technického vybavenia
(PC, tlačiareň, tablet,
fotoaparát, kamera, audio- a
videotechnika a pod.) V CENE
1 700 EUR A VIAC za 1 ks
(KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY) - je
potrebné uviesť druh
vybavenia (všeobecne, bez
konkrétnej značky a typového
označenia)

druh vybavenia

suma

KV

druh softwaru

suma

BV

druh softwaru

suma

KV

druh nábytku

suma
suma

BV
BV

Nákup softwaru V CENE DO 2
399 EUR za 1 ks (BEŽNÉ
VÝDAVKY) - je potrebné
uviesť druh softwaru
Nákup softwaru V CENE 2 400
EUR A VIAC za 1 ks
(KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY) - je
potrebné uviesť druh
softwaru
Nákup nábytku
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
z toho kapitálové výdavky

Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra tis l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotáci í.

D) Oblasť štátnej podpory „médiá“ - ciele, priority, podprogramy, prílohy
Hlavný cieľ:
- sprostredkovávanie špecifických informácií o slovenskom zahraničí.
Masmédium ako skupina médií plní funkciu, ktorá môže naraz zabezpečiť informovanosť
veľkého počtu ľudí.
Vzťahuje na organizované spôsoby šírenia faktov, názorov a iných informácií.
Podprogramy:
4.1.Rozhlasové a televízne vysielanie
4.2.Vydanie hudobného nosiča
4.3.Produkcia filmu
4.4.Nákup vybavenia
Špecifikácia podprogramov:
4.1.

Rozhlasové a televízne vysielanie

Žiadateľ: právnická osoba, fyzická osoba
Oprávnené položky: (bežné výdavky):
-

Platby za odborné služby
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Náklady na archiváciu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia
Nákup kníh a literatúry
Zabezpečenie rekvizít
Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky
Iné (je potrebné špecifikovať)

Príloha č. 37 pre podprogram 4.1. – Žiadosť FO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Informácie
Program
4. Médiá
Podprogram
4.1.Rozhlasové a televízne vysielanie
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (fyzickej osobe)
Meno a priezvisko žiadateľa
Dátum narodenia žiadateľa
Štátna príslušnosť žiadateľa (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa trvalého pobytu rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy trvalého pobytu)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie
Charakteristika vysielania
Názov relácie
Autor (príp. režisér, účinkujúci...)
Médium a jeho stručná charakteristika
Teritoriálne pokrytie vysielania
Plánovaná periodicita vysielania
Plánovaná dĺžka 1 dielu (ak ide o konkrétny program)
Stručná charakteristika vysielania (obsah, zameranie, publikum...)
Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Platby za odborné služby
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Náklady na archiváciu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia
Nákup kníh a lieratúry
Zabezpečenie rekvizít
Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
z toho kapitálové výdavky
0 EUR

Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

Príloha č. 38 pre podprogram 4.1. – Žiadosť PO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Médiá
Program
4. Médiá
Podprogram
4.1.Rozhlasové a televízne vysielanie
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (právnickej osobe)
Názov žiadateľa
Adresa sídla (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa sídla rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy sídla)
Meno, priezvisko a funkcia štatutára
Dátum narodenia štatutára
Trvalé bydlisko štatutára (adresa)
Štátna príslušnosť štatutára (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie
Charakteristika vysielania
Názov relácie
Autor (príp. režisér, účinkujúci...)
Médium a jeho stručná charakteristika
Teritoriálne pokrytie vysielania
Plánovaná periodicita vysielania
Plánovaná dĺžka 1 dielu (ak ide o konkrétny program)
Stručná charakteristika vysielania (obsah, zameranie, publikum...)
Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Platby za odborné služby
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Náklady na archiváciu
Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Prenájom priestorov (dlhodobý) vrátane potrebného poistenia
Nákup kníh a lieratúry
Zabezpečenie rekvizít
Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
z toho kapitálové výdavky
0 EUR
Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte

Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

4.2.

Vydanie hudobného nosiča

Žiadateľ: právnická osoba, fyzická osoba
Oprávnené položky: (bežné výdavky):
-

Platby za odborné služby
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Náklady na archiváciu
Grafické práce
Predtlačová príprava a tlač
Náklady na výrobu nosiča

-

Prenájom priestorov (napr. skúšobnej miestnosti, hudobného štúdia a pod.) vrátane
potrebného poistenia
Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky
Iné (je potrebné špecifikovať)

Príloha č. 39 pre podprogram 4.2. – Žiadosť FO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Médiá
Program
4. Médiá
Podprogram
4.2.Vydanie hudobného nosiča
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (fyzickej osobe)
Meno a priezvisko žiadateľa
Dátum narodenia žiadateľa
Štátna príslušnosť žiadateľa (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa trvalého pobytu rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy trvalého pobytu)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie
Charakteristika vydávaného nosiča
Názov
Interpret
Autor
Plánovaný rozsah (minutáž)
Plánovaný počet nosičov
Stručná charakteristika hudobného nosiča (žáner, publikum, význam pre
krajanskú komunitu...)

Súhlas interpreta a autora (resp. autorov) s vydaním diela, prípadne

Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Platby za odborné služby
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Náklady na archiváciu
Grafické práce
Predtlačová príprava a tlač
Náklady na výrobu nosiča
Prenájom priestorov (napr. skúšobnej miestnosti, hudobného štúdia a pod.)
Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
detto ako požadovaná výška dotácie spolu
z toho kapitálové výdavky
0 EUR
Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa

Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)

Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom
mám bydlisko
(registrovaný
pobyt)
Som
ochotný/á
Úradu poskytnúť
súčinnosť
pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov
v zmysleuložený
Zákonatrest
o Slovákoch
žijúcich dotácie
v zahraničí
Nemám
právoplatne
zákazu prijímať
alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

Príloha č. 40 pre podprogram 4.2. – Žiadosť PO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Médiá
Program
4. Médiá
Podprogram
4.2.Vydanie hudobného nosiča
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (právnickej osobe)
Názov žiadateľa
Adresa sídla (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa sídla rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy sídla)
Meno, priezvisko a funkcia štatutára
Dátum narodenia štatutára
Štátna príslušnosť štatutára (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Trvalé bydlisko štatutára (adresa)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie
Charakteristika vydávaného nosiča
Názov
Interpret
Autor
Plánovaný rozsah (minutáž)
Plánovaný počet nosičov
Stručná charakteristika hudobného nosiča (žáner, publikum, význam pre
krajanskú komunitu...)

Súhlas interpreta a autora (resp. autorov) s vydaním diela, prípadne
autorská zmluva
Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Platby za odborné služby
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Náklady na archiváciu
Grafické práce
Predtlačová príprava a tlač
Náklady na výrobu nosiča
Prenájom priestorov (napr. skúšobnej miestnosti, hudobného štúdia a pod.)
Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
z toho kapitálové výdavky
0 EUR

Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

4.3.

Produkcia filmu

Žiadateľ: právnická osoba, fyzická osoba
Oprávnené položky: (bežné výdavky):
-

Platby za odborné služby
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Náklady na archiváciu
Grafické práce
Predtlačová príprava a tlač
Náklady na výrobu nosiča
Prenájom priestorov (napr. skúšobnej miestnosti, hudobného štúdia a pod.) vrátane
potrebného poistenia
Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky
Iné (je potrebné špecifikovať)

Príloha č. 41 pre podprogram 4.3. – Žiadosť FO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Médiá
Program
4. Médiá
Podprogram
4.3.Produkcia filmu
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (fyzickej osobe)
Meno a priezvisko žiadateľa
Dátum narodenia žiadateľa
Štátna príslušnosť žiadateľa (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa trvalého pobytu rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy trvalého pobytu)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie

Charakteristika filmového diela
Názov
Režisér
Žáner
Plánovaný rozsah (minutáž)
Plánovaný počet nosičov (ak vyjde na DVD)
Stručná charakteristika filmového diela (žáner, autor predlohy, obsadenie,
publikum, význam pre krajanskú komunitu...)

Súhlas autora (resp. autorov) s vydaním diela, prípadne autorská zmluva
Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Platby za odborné služby
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Náklady na archiváciu
Grafické práce
Predtlačová príprava a tlač
Náklady na výrobu nosiča (ak vyjde na DVD)
Prenájom priestorov (napr. skúšobnej miestnosti, hudobného štúdia a pod.)
Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
z toho kapitálové výdavky
0 EUR
Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Príloha č. 42 pre podprogram 4.3. – Žiadosť PO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Médiá
Program
4. Médiá
Podprogram
4.3.Produkcia filmu
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (právnickej osobe)
Názov žiadateľa
Adresa sídla (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa sídla rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy sídla)
Meno, priezvisko a funkcia štatutára
Dátum narodenia štatutára
Štátna príslušnosť štatutára (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Trvalé bydlisko štatutára (adresa)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie
Charakteristika filmového diela
Názov
Režisér
Žáner
Plánovaný rozsah (minutáž)
Plánovaný počet nosičov (ak vyjde na DVD)
Stručná charakteristika filmového diela (žáner, autor predlohy, obsadenie,
publikum, význam pre krajanskú komunitu...)

Súhlas autora (resp. autorov) s vydaním diela, prípadne autorská zmluva

Rozpočet projektu (bežné výdavky)
Platby za odborné služby
Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu
Náklady na archiváciu
Grafické práce
Predtlačová príprava a tlač
Náklady na výrobu nosiča (ak vyjde na DVD)
Prenájom priestorov (napr. skúšobnej miestnosti, hudobného štúdia a pod.)
Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
z toho kapitálové výdavky
0 EUR
Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra ti s l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotá ci í.

4.4

Nákup vybavenia

Žiadateľ: právnická osoba, fyzická osoba
Oprávnené položky: (bežné + kapitálové výdavky):
-

-

-

Nákup technického vybavenia (PC, tlačiareň, tablet, fotoaparát, kamera, audio- a
videotechnika a pod.) - v žiadosti treba špecifikovať, o aké technické vybavenie sa jedná
(všeobecne – napr. „tlačiareň“, bez uvedenia typového označenia, výrobcu a pod.)
Upozornenie: ak obstarávacia cena za 1 ks bude 1 700 EUR a viac, treba to uviesť ako
kapitálový výdavok
Nákup nábytku
Nákup softwaru - v žiadosti treba špecifikovať, o aký software sa jedná
Upozornenie: ak obstarávacia cena bude 2 400 EUR a viac, treba to uviesť ako kapitálový
výdavok
Iné (je potrebné špecifikovať)

Príloha č. 43 pre podprogram 4.4. - Žiadosť FO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Médiá
Program
4.Médiá
Podprogram
4.4.Nákup vybavenia
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (fyzickej osobe)
Meno a priezvisko žiadateľa
Dátum narodenia žiadateľa
Štátna príslušnosť žiadateľa (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa trvalého pobytu rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy trvalého pobytu)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie

Rozpočet projektu (bežné + kapitálové výdavky)
Nákup technického vybavenia
(PC, tlačiareň, tablet,
fotoaparát, kamera, audio- a
videotechnika a pod.) V CENE
DO 1 699 EUR za 1 ks (BEŽNÉ
VÝDAVKY) - je potrebné
uviesť druh vybavenia
(všeobecne, bez konkrétnej
značky a typového označenia)

druh vybavenia

suma

BV

Nákup technického vybavenia
(PC, tlačiareň, tablet,
fotoaparát, kamera, audio- a
videotechnika a pod.) V CENE
1 700 EUR A VIAC za 1 ks
(KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY) - je
potrebné uviesť druh
vybavenia (všeobecne, bez
konkrétnej značky a typového
označenia)

druh vybavenia

suma

KV

Nákup softwaru V CENE DO 2
399 EUR za 1 ks (BEŽNÉ
VÝDAVKY) - je potrebné
uviesť druh softwaru

druh softwaru

suma

BV

Nákup softwaru V CENE 2 400
EUR A VIAC za 1 ks
(KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY) - je
potrebné uviesť druh
softwaru

druh softwaru

suma

KV

druh nábytku

suma

BV
BV

Nákup nábytku
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
z toho kapitálové výdavky

Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra tis l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotáci í.

Príloha č. 44 pre podprogram 4.4. – Žiadosť PO
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Príloha č. 1
k vnútornému predpisu ÚSŽZ
č. 24/2021

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Základné informácie o žiadosti
Číslo žiadosti
vygeneruje systém podľa poradia registrácie žiadosti
Oblasť štátnej podpory podľa Zákona č. 474/2005 Z.z.
Médiá
Program
4.Médiá
Podprogram
4.4.Nákup vybavenia
Krajina, v ktorej žiadateľ pôsobí (= krajina, za ktorú podáva žiadosť)
Ostatné krajiny zasiahnuté projektom
Názov projektu
Účel použitia dotácie
Požadovaná výška dotácie v EUR
Požadované položky
Základné informácie o žiadateľovi (právnickej osobe)
Názov žiadateľa
Adresa sídla (ulica, číslo, mesto, PSČ, štát)
Je adresa sídla rovnaká ako korešpondenčná adresa?
áno
nie
Korešpondečná adresa (ak sa líši od adresy sídla)
Meno, priezvisko a funkcia štatutára
Dátum narodenia štatutára
Štátna príslušnosť štatutára (= uvádzajte nie národnosť, ale štátne občianstvo)
Trvalé bydlisko štatutára (adresa)
E-mailová adresa
Telefonický kontakt
Web stránka žiadateľa (ak ju má žiadateľ vytvorenú)
Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít
Popis projektu
Predpokladný termín realizácie
Miesto realizácie projektu
Charakteristika projektu
Očakávaný prínos projektu
Ohadovaný počet priamych účastníkov projektu
Ohadovaný počet ďalších ľudí, ktorých projekt zasiahne
Doplňujúce informácie

Rozpočet projektu (bežné + kapitálové výdavky)
Nákup technického vybavenia
(PC, tlačiareň, tablet,
fotoaparát, kamera, audio- a
videotechnika a pod.) V CENE
DO 1 699 EUR za 1 ks (BEŽNÉ
VÝDAVKY) - je potrebné
uviesť druh vybavenia
(všeobecne, bez konkrétnej
značky a typového označenia)

druh vybavenia

suma

BV

Nákup technického vybavenia
(PC, tlačiareň, tablet,
fotoaparát, kamera, audio- a
videotechnika a pod.) V CENE
1 700 EUR A VIAC za 1 ks
(KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY) - je
potrebné uviesť druh
vybavenia (všeobecne, bez
konkrétnej značky a typového
označenia)

druh vybavenia

suma

KV

Nákup softwaru V CENE DO 2
399 EUR za 1 ks (BEŽNÉ
VÝDAVKY) - je potrebné
uviesť druh softwaru

druh softwaru

suma

BV

Nákup softwaru V CENE 2 400
EUR A VIAC za 1 ks
(KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY) - je
potrebné uviesť druh
softwaru

druh softwaru

suma

KV

druh nábytku

suma

BV
BV

Nákup nábytku
Iné (je potrebné uviesť:)
Požadovaná výška dotácie spolu
z toho bežné výdavky
z toho kapitálové výdavky

Bankové spojenie
Banka
Názov účtu (treba uvádzať NÁZOV účtu, ktorým je spravidla názov organizácie alebo
meno fyzickej osoby, nie všeobecne "devízový účet" a pod.)

Číslo účtu
Číslo účtu v tvare IBAN
SWIFT/BIC kód
Iné spresňujúce informácie o účte
Čestné prehlásenie žiadateľa
Mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, s rozpočtami vyšších územných celkov v Slovenskej republike
a s rozpočtami obcí v Slovenskej republike
Nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze,
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku tak v Slovenskej republike, ako ani v
štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia tak v Slovenskej republike,
ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Neporušil/a som zákaz nelegálneho zamestnávania tak v Slovenskej
republike, ako ani v štáte, v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči mne pohľadávky po splatnosti
podľa osobitných predpisov tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte,
v ktorom mám bydlisko (registrovaný pobyt)
Som ochotný/á Úradu poskytnúť súčinnosť pri zabezpečovaní
dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí a pri
zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní
dokumentov v zmysle Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie tak v Slovenskej republike, ako ani v štáte, v ktorom mám
bydlisko (registrovaný pobyt)
Nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie
Nemám nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z vlastnej
daňovej povinnosti
Potvrdzujem, že tie isté výdavky nie sú a ani nebudú duplicitne
vyúčtované aj u iných poskytovateľov finančných prostriedkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa (povinný, ak používa pečiatku)

Miesto, dátum, podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa

Súhl a s ím, že os obné úda je uvedené v tejto ži a dos ti budú s pra cova né Úra dom pre Sl ová kov ži júci ch v za hra ni čí, Pa l i s á dy 29/A, 817 80 Bra tis l a va 15
v s úl a de s o zá konom č.18/2018 Z.z.o ochra ne úda jov a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov na účel podľa zá kona č. 474/2005 Z.z. o Sl ová koch
ži júci ch v za hra ni čí a o zmene a dopl není ni ektorých zá konov. Vyhl a s ujem, že úda je uvedené v ži a dos ti s ú pra vdi vé, pres né a úpl né. Súhl a s ím
s o s pra cova ním os obných úda jov v i nforma čnom s ys téme a i ch zverejnením na účel y pos kytova ni a dotáci í.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
(1)

Zrušuje sa vnútorný predpis Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí č. 3/2017.

(2)

Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť 30.9.2021

Mgr. Milan Ján Pilip, v.r.
predseda ÚSŽZ

