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Vyslanie dobrovoľníčky/dobrovoľníka alebo 
expertky-dobrovoľníčky/experta-dobrovoľníka 
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Číslo výzvy: SAMRS/2022/D/1

Účel dotácie: vyslanie dobrovoľníčok/dobrovoľníkov a expertiek-
dobrovoľníčok/expertov-dobrovoľníkov do partnerských krajín  

Hlavným cieľom dobrovoľníckej/expertnej činnosti je podpora 
rozvojových intervencií v partnerských krajinách v zmysle 
aktuálne platnej strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce 
Slovenskej republiky

ÚČEL A CIEĽ VÝZVY



Zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na rok 2022

Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 2019-2023

Koncepcia vysielania dobrovoľníkov a expertov dobrovoľníkov 
do rozvojových krajín
EU Gender Action Plan III

Európsky konsenzus o rozvoji

Európska zelená dohoda

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj

LEGISLATÍVNY RÁMEC
Zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a o doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. 
z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov



01.02.

2022DÁTUM 
ZVEREJNENIA VÝZVY



15.03.2022

DÁTUM 
UZATVORENIA 

VÝZVY



Od 18 rokov
Horná hranica nie je

Slovenská štátna príslušnosť

Absolvovaná zdravotná prehliadka 
Pribudla: Expat Clinic s. r. o., ambulancia infektológie a cestovnej medicíny, Nitra

SAMRS podporuje max 2 opakované vyslania dobrovoľníčky /
dobrovoľníka alebo expertky – dobrovoľníčky / experta - dobrovoľníka 

OPRÁVNENÍ ÚČASTNÍCI



TERITORIÁLNE ZAMERANIE
Cieľovou skupinou sú krajiny podľa Strednodobej 

stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019-2023.

V opodstatnených a zdôvodniteľných prípadoch aj 

ďalšie krajiny zo zoznamu Výboru pre rozvojovú pomoc 

Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

(DAC/OECD).

Komisia MZVEZ SR je pri hodnotení žiadosti oprávnená 

zohľadniť informáciu príslušného zastupiteľského úradu 

o bezpečnostnej situácii v partnerskej krajine.

Zdroj: ČvO

Zdroj: VŠ sv. Alžbety



SEKTOROVÉ PRIORITY
Sektorové zameranie aktivít sa riadi Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na 

roky 2019-2023

Kvalitné vzdelávanie

Dobré zdravie

Dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti

Potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo

Infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov

Podpora tvorby trhového prostredia



FINANČNÁ ALOKÁCIA
123 831€

Maximálna suma dotácie:

1 500€/mesiac v prípade vyslania 

dobrovoľníčky/dobrovoľníka

1900€/mesiac v prípade vyslania expertky-

dobrovoľníčky/experta-dobrovoľníka

Prvá platba má charakter preddavku a záverečná platba 

má charakter refundácie.

Žiadateľovi projektu vzniká nárok na dotáciu iba počas 

doby reálneho vyslania dobrovoľníčky/dobrovoľníka 

alebo expertky – dobrovoľníčky /experta - dobrovoľníka v 

partnerskej krajine.

Zdroj: ADRA



DĹŽKA VYSLANIA
Dĺžka dobrovoľníckeho vyslania:

Min. 3 mesiace a max. 12 mesiacov

Dĺžka expertného vyslania:

Min. 1 mesiac a max. 3 mesiace

Dĺžka projektu = Dĺžka reálneho 

dobrovoľníckeho/expertného vyslania + max. štyri 

mesiace (dva mesiace pred vyslaním a dva mesiace po 

vyslaní)

Min. 2 po-návratové aktivity 

Zdroj: eRko



V listinnej podobe:
-> na adresu SAMRS: Pražská 7, 811 04 Bratislava 
-> do elektronickej schránky SAMRS prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy 

Elektronicky prostredníctvom Grant Management 
systému

Registrácia nového žiadateľa najneskôr do 25.02.2022 do 14:00 hod. 

Žiadateľ je povinný predložiť žiadosť riadne, včas a vo forme určenej SAMRS. Pri predkladaní 
žiadosti a povinných príloh je žiadateľ povinný použiť formuláre zverejnené vo výzve. V 
prípade, ak žiadateľ nepredloží žiadosť riadne, včas a v určenej forme, takáto žiadosť nebude 
považovaná za spĺňajúcu formálne kritériá a nebude postúpená komisii na odborné 
hodnotenie.

MIESTO A SPÔSOB PODANIA ŽIADOSTI



Žiadateľ predkladá jednu žiadosť s prílohami. Doklady uvedené v zozname príloh k žiadosti 
predkladá žiadateľ v jednom originálnom vyhotovení. V prípade, ak žiadateľ žiada o 
poskytnutie dotácie na
dobrovoľnícke/expertné vyslania viacerých dobrovoľníčok/dobrovoľníkov alebo expertiek-
dobrovoľníčok/expertov-dobrovoľníkov a/alebo vo viacerých krajinách, je potrebné vyplniť 
samostatný formulár projektového dokumentu (vzor tvorí prílohu výzvy) pre každý 
dobrovoľnícky/expertný projekt. Jednotlivé formuláre ako prílohy očísluje poradovým číslom.

Pri expertke-dobrovoľníčke/expertovi-dobrovoľníkovi je prijímateľ povinný predložiť originál 
jej/jeho životopisu už ako prílohu k žiadosti o dotáciu

MIESTO A SPÔSOB PODANIA ŽIADOSTI

Zoznam príloh k žiadosti: projektový dokument, podpísaný životopis experty-
dobrovoľníčky/experta-dobrovoľníka vo formáte Europass (ak relevantné), 
splnomocnenie štatutárneho zástupcu (ak relevantné) + preukázanie zákonných 
požiadaviek  



RELEVANTNOSŤ PROJEKTU
40 bodov
Miera zohľadnenia prierezových 
tém v rozsahu 10 bodov

NÁPLŇ PRÁCE A 
RELEVANTNOSŤ K 
POTREBÁM MIESTNEJ 
KOMUNITY

30 bodov

PRÍNOS PRE MIESTNU KOMUNITU A 
BUDOVANIE KAPACÍT SLOVENSKÝCH 
SUBJEKTOV

20 bodov

PRÍNOS PRE ROZVOJOVÚ 
SPOLUPRÁCU A HUMANITÁRNU 
POMOC

10 bodov

HODNOTIACE KRITÉRIÁ



01/06

2022 Projekty vyslania 
dobrovoľníčky/dobrovoľníka a/alebo 
experty-dobrovoľníčky/experta-
dobrovoľníka do partnerskej krajiny 
môžu začať najskôr

ZAČIATOK

31/08

2024
Projekty vyslania 

dobrovoľníčky/dobrovoľníka a/alebo 
experty-dobrovoľníčky/experta-

dobrovoľníka do partnerskej krajiny 
musia byť ukončené najneskôr do

UKONČENIE



SPOLUFINANCOVANIE
Spolufinancovanie nie je povinné!

Nesprávne: Dobrovoľník svoje spolufinancovanie zo svojich zdrojov pošle na účet 

organizácie 300 €

Správne: Dobrovoľník spolufinancuje časť vybranej položky z vlastných zdrojov, zvyšnú 

sumu danej položky pokrýva ODA 

Príklady: 

KOF poistenie: 100 € z celkovej sumy 200 €, VO preplatí zvyšnú časť položky 100€ - ODA 

KOF NnMP: 300 € z celkovej sumy 11 000 €, VO prevedie D na účet iba 10 700 €, D preukáže 

KOF v sume 300 € (bloček/fa/PPD za nájom, cestovné, stravu, a pod.) 



Informácie
Webstránka: https://slovakaid.sk/

Často kladené otázky (FAQ): https://slovakaid.sk/faq/ v sekcii Dobrovoľnícke projekty

Link na výzvu: https://slovakaid.sk/vyzvy/samrs-2022-d-1-otvorena-do-15-marca-2022/

https://slovakaid.sk/
https://slovakaid.sk/faq/
https://slovakaid.sk/vyzvy/samrs-2022-d-1-otvorena-do-15-marca-2022/


Manuál
Link na Manuál:  https://slovakaid.sk/projektova-dokumentacia/prirucky-pre-

dobrovolnicke-projekty-2/

https://slovakaid.sk/projektova-dokumentacia/prirucky-pre-dobrovolnicke-projekty-2/


ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Ing. Sabina Burešová
Projektová a finančná manažérka
tel: + 421 2 5978 2608
Email: sabina.buresova@slovakaid.sk

Slovenská agentúra pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
Pražská 7 | 811 04 Bratislava | SR

www.slovakaid.sk


