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Dobrý deň pán predseda,
dovoľte mi Vám v prvom rade v mene pána ministra obrany SR Jaroslava Naďa veľmi pekne poďakovať za Vašu dôveru, s ktorou sa na nás obraciate. Pán minister si to
veľmi váži, rovnako aj všetky aktivity Svetového združenia bývalých politických väzňov.
S o to väčším poľutovaním žiaľ musím konštatovať, že aktuálne nie je možné poskytnúť finančný príspevok na opravu havarijného stavu "Pamätníka obetiam okupácie 21.
augusta 1968 v Poprade", nakoľko schéma, prostredníctvom ktorej by Ministerstvo obrany SR mohlo poskytnúť prostriedky, má v zmysle zákona číslo 435/2010 Z.z.
pevne stanovené termíny na udelenie podpory, a tie už pre tento rok uplynuli. Žiadosti je totiž potrebné predkladať vždy do 31. marca príslušného roka, preto v roku 2021
dotáciu už nie je možné udeliť. Veľmi však odporúčame prihlásiť sa do nasledujúcej výzvy, nakoľko rekonštrukcia pamätníka spadá tematicky do výzvy, rovnako je
"Pripomínanie si vojenskej histórie Slovenska, budovanie, obnova a úprava pamätníkov a múzeí" jednou z priorít https://www.mosr.sk/data/files/4247_6-prioritne-oblastimo-sr-na-rok-2021.pdf.
Pre informáciu dopĺňam, že zmysle spomínaného zákona ministerstvo môže poskytnúť dotáciu na:
a)

vzdelávacie aktivity, športové podujatia, branno-športové podujatia, kultúrne podujatia alebo spoločenské podujatia zamerané na

1.

podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu

2.

informovanie verejnosti o Severoatlantickej aliancii a Európskej únii

3.

prípravu občanov na obranu Slovenskej republiky

4.

prezentáciu ozbrojených síl Slovenskej republiky

5.

podporu kultúrnych, duchovných a sociálnych potrieb profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a vojnových veteránov

6.

podporu starostlivosti o športové talenty a podporu vrcholového športu a výkonnostného športu

b)

podporu procesu personálneho doplňovania Ozbrojených síl Slovenskej republiky

c)

ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny

d)

úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na aktivitách organizovaných medzinárodnými organizáciami odborne zameranými na ozbrojené sily vrátane úhrady

členského príspevku
O zaslaných žiadostiach rozhoduje vymenovaná komisia anonymne, spravidla v máji príslušného kalendárneho roka. Výzva na rok 2022 bude zverejnená koncom roka.
Ďalšie informácie o výzve a spôsobe podávania žiadosti a potrebných príloh nájdete na stránke https://www.mosr.sk/20263-sk/ziadosti-o-dotacie/, ktorú odporúčame v
budúcnosti sledovať. V prípade nejasností sú Vám k dispozícii kolegyne z Oddelenia marketingu kancelárie ministra obrany na dotacie@mod.gov.sk.
Na záver si ešte dovoľujem dať do pozornosti, že v roku 2021 Ministerstvo obrany SR strojnásobilo objem finančných prostriedkov na projekty, nakoľko pán minister
veľmi víta aktivity združení, ako aj Vaše.
Vopred ďakujem za pochopenie.
S pozdravom,
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