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1. CIELE VÝZVY  

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so Zameraním 

bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2017,  so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 

2014-2018, s Programom vysielania dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín a s Agendou 

2030 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty vysielania dobrovoľníkov 

a expertov SR na rok 2017. 

Hlavným cieľom predmetnej výzvy  je podporovať dialóg medzi kultúrami, posilňovať solidaritu 

a porozumenie medzi národmi a dlhodobé partnerstvá medzi organizáciami a komunitami v rôznych 

krajinách. Vysielaním dobrovoľníkov MZVaEZ SR podporuje budovanie národných kapacít a prípravu 

mladých ľudí pre prácu v oblasti rozvojovej spolupráce.  

Program vysielania dobrovoľníkov v rámci rozvojovej spolupráce SR 

Od roku 2012 je dobrovoľníctvo definované, zákonne upravené a využívané ako jeden z nástrojov 

rozvojovej spolupráce SR. Dobrovoľníctvo v rámci oficiálnej rozvojovej spolupráce podporuje 

dosahovanie cieľov slovenskej ODA v rozvojových krajinách, vytvára dlhodobé partnerstvá medzi 

organizáciami a komunitami v rôznych krajinách. SR podporou dobrovoľníctva tiež pripravuje 

odborníkov pre rozvojovú spoluprácu. Na slovenských vysokých školách nie je možné získať 

komplexné akademické vzdelanie v odbore rozvojové štúdie, preto sa pomocou národného 

dobrovoľníckeho programu formuje skupina odborníkov s praktickými skúsenosťami s rozvojovou 

problematikou. Rovnako sa zvyšuje verejné povedomie u občianskej spoločnosti o rozvojových 

témach a dôležitosti rozvojovej spolupráce. Samotní dobrovoľníci získavajú vedomosti o krajine, jej 

kultúre, jazykové znalosti, nové praktické zručnosti a odborné skúsenosti v rozvojovom sektore, ktoré 

nie je možné získať prácou na Slovensku. 

 

Dobrovoľnícke programy v rámci ODA SR sú v súlade s jej cieľmi, teritoriálnym a sektorovým 

zameraním, aby sa dosiahla efektivita a koherentnosť poskytovanej pomoci. Časť aktivít však môže 

byť realizovaná aj v iných krajinách a sektoroch, aby sa rozšírili kapacity slovenských subjektov a 

zvýšila sa flexibilita ODA na aktuálne výzvy. Dobrovoľníci nemajú slúžiť ako náhrada za domáci 

personál, ale naopak ho doplňovať, prípadne podporovať budovanie miestnych kapacít. 

 

2. MECHANIZMUS VYSIELANIA DOBROVOĽNÍKOV A EXPERTOV  

Vysielanie slovenských dobrovoľníkov má dve formy. Prvou je vysielanie mladých ľudí ( vo veku 18 – 

30 rokov) za účelom získavania skúseností s rozvojovou problematikou. Druhou formou je vysielanie 

expertov a skúsených odborníkov, ktorí sú ochotní bez nároku na odmenu zdieľať svoje vedomosti a 

skúsenosti v rozvojových krajinách v prospech budovania lokálnych kapacít. Dobrovoľníci vykonávajú 

rozvojové aktivity bezodplatne s podporou vysielajúcej neziskovej organizácie, ktorá zabezpečuje ich 

umiestnenie v hostiteľskej organizácii, a takisto po návrate dobrovoľníkov ich zapája do budovania 

verejného povedomia o rozvojovej spolupráci. Odporúčaná dĺžka dobrovoľníckeho pobytu je 3 – 12 

mesiacov.  

 

Program sa riadi programovým dokumentom schváleným MZVaEZ SR, Zákonom č. 392/2015 Z.z. 

o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákonom č. 406/2011 Z.z. o 

dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
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3. FINANČNÁ ALOKÁCIA, PRAVIDLÁ FINANCOVANIA A DOBA REALIZÁCIE PROJEKTU 

Disponibilný objem zdrojov alokovaný v roku 2017 na podporu projektov vysielania dobrovoľníkov 

a expertov do rozvojových krajín je 242 734 EUR.     

Pravidlá financovania sú uvedené v dokumente Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci 

Programu MZVaEZ SR na vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín v rámci rozvojovej 

pomoci. 

Doba realizácie projektu vyslania dobrovoľníka musí zahŕňať prípravné aktivity pred vyslaním vrátane 

absolvovania povinného školenia, ktoré poskytuje agentúra, samotné vyslanie (odporúčaná doba 

vyslania je 3-12 mesiacov) a po návratové aktivity. Najneskorší možný termín ukončenia 

implementácie projektu je do 30.9.2019 a predloženia záverečnej správy a vyúčtovania je do 

31.10.2019. Úhrada záverečnej platby je možná najneskôr v decembri 2019. 

 

4. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA O DOTÁCIU 

Oprávnení žiadatelia o dotáciu sú: 

 právnické osoby založené podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a súčasne 

 oprávnené vykonávať činnosti uvádzané v projektovom dokumente a súčasne 

 aktívne vykonávajú činnosti súvisiace s predmetom podnikania alebo s poskytovaním 
všeobecne prospešných služieb a s realizáciou projektov v sektore navrhovanej intervencie, 
ktoré preukážu referenciami a súčasne  

 majú vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom SR (preukazuje sa dokladmi podľa §8a 
odsek 4. a 5. zákona 523/2004 Z.z.) a súčasne 

 majú vysporiadané finančné vzťahy so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú 
spoluprácu a súčasne 

 predložili doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie dotácie 

(uvedené v časti 5. Zoznam povinných príloh k žiadosti o dotáciu). 

V prípade, že agentúra zistí, že žiadateľ nie je oprávneným subjektom pre poskytnutie dotácie, 

žiadosť nebude akceptovaná a bude vyradená z ďalšieho posudzovania. 

 

5. POSTUP PRI PREDKLADANÍ A HODNOTENÍ ŽIADOSTI O DOTÁCIU 

Originál žiadosti o dotáciu spolu s povinnými prílohami predkladá žiadateľ v slovenskom jazyku na 

predpísanom formulári podpísanom štatutárnym zástupcom žiadateľa priebežne od vyhlásenia výzvy, 

najneskôr do 5.5.2017 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky). Žiadosti je potrebné adresovať na: 

 

Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci – ORPO 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

Hlboká cesta 2 

833 36 Bratislava 37 

 

Povinné je zaslanie kópie žiadosti elektronicky do 5.5.2017 na adresu: info@slovakaid.sk.  

 

Po doručení žiadosti o dotáciu SAMRS predloženú žiadosť zaeviduje a skontroluje jej obsah a úplnosť 

v súlade s výzvou a opatrením č. 600.237/2016-ORPO. Žiadosti, ktoré spĺňajú všetky požiadavky 

mailto:info@slovakaid.sk
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stanovené výzvou, budú postúpené na odborné vyhodnotenie. Podrobnosti o zložení a činnosti 

komisie na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvojovú spoluprácu SR upravuje 

opatrenie č. 600.237/2016-ORPO a štatút komisie MZVaEZ SR. Pozitívne budú hodnotené žiadosti 

o dotáciu na vycestovanie dobrovoľníka alebo experta reflektujúce nasledovné: 

 

 prioritné krajiny a sektory implementácie projektov v zmysle Strednodobej stratégie 

rozvojovej spolupráce SR na roky 2014-2018; 

 prioritné vyhovenie žiadostiam o podporu dobrovoľníckej aktivity v rámci projektov 

SlovakAid/podporených z prostriedkov SlovakAid; 

 možná podpora dobrovoľníckeho projektu v teritóriu profitujúcom z dlhodobej intervencie 

slovenských subjektov (ak nebude v konkurencii porovnateľne kvalitný dobrovoľnícky projekt 

v zmysle teritoriálnych priorít SlovakAid) ; 

 vyváženosť medzi žiadateľmi. 

 

Členmi komisie MZVaEZ SR sú: 

- generálny riaditeľ sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci,    
SMOP, MZVaEZ SR,  

- riaditeľ odboru rozvojovej a humanitárnej pomoci, ORPO, MZVaEZ SR,  
- riaditeľ Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, SAMRS. 

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie schvaľuje minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. O 

schválení alebo neschválení žiadosti o dotáciu budú žiadatelia informovaní do 30 dní na stránke 

www.slovakaid.sk. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Žiadosti sa môžu schváliť aj bez 

personálnej nominácie. Zástupcovia MZVaEZ SR a SAMRS môžu byť prizývaní na výberové konanie 

dobrovoľníka, výber však spadá do odbornej kompetencie a zodpovednosti subjektu uchádzajúceho 

sa o dotáciu z programu MZVaEZ SR. 

 

Povinné prílohy k žiadosti o dotáciu, ktoré žiadateľ predloží SAMRS najneskôr pred podpisom 

zmluvy: 

Doklady preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie dotácie (uvedené v §8a ods. 4 a 5. 
Zákona č. 523/2004 Z. z. a ďalšie) – žiadateľ predloží spolu so žiadosťou originál, resp. úradne 
overenú kópiu jednotlivých dokladov. Uvedené potvrdenia a čestné prehlásenia nesmú byť 
staršie ako 3 mesiace k dátumu predloženia: 

 
- Čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym 

rozpočtom, nie staršie ako tri mesiace; 
- Potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ 

nemá daňové nedoplatky; 
- Potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že nie je voči 

žiadateľovi vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol 
proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku 
(vzťahuje sa len na právnickú osobu – podnikateľa); 

- Čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia, nie staršie 
ako tri mesiace (nevzťahuje sa na subjekt verejnej správy); 

- Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že neporušil 
zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu; 

http://www.slovakaid.sk/sites/default/files/strednodoba_strategia_oda_sr_2014-2018_sk_final.pdf
http://www.slovakaid.sk/sites/default/files/strednodoba_strategia_oda_sr_2014-2018_sk_final.pdf
http://www.slovakaid.sk/
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- Potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, že nemá evidované 
nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové 
sporenie (vzťahuje sa len na právnickú osobu – podnikateľa); 

- Potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, že nemá evidované 
nedoplatky poistného na zdravotnom poistení (vzťahuje sa len na právnickú osobu – 
podnikateľa); 

- Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace že nemá právoplatne uložený trest 
zákazu prijímať dotácie alebo subvencie a nemá právoplatne uložený trest zákazu 
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie (vzťahuje sa len na 
právnickú osobu, okrem právnických osôb, ktoré sú vylúčené z trestnej zodpovednosti 
podľa §5 zák.č. 91/2016 Z.z.o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov); 

- Doklad o zapísaní žiadateľa v centrálnych registroch, nie staršie ako tri mesiace – napr. 
výpis z registra občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií, obchodného 
registra a pod. (táto povinnosť sa nevzťahuje na štátom zriadené organizácie).  

 

6. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ  

Otázky súvisiace s predmetnou výzvou a postupom predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie 

zasielajte na mailovú adresu: info@slovakaid.sk. 

 

mailto:info@slovakaid.sk

