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PROTOKOL 

zo zasadnutia Komisie MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie na rozvojovú spoluprácu  

Dňa 14.02.2022 vyhlásila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej 

len „SAMRS“) výzvu č. SAMRS/2022/MD/1 zameranú na podporu rozvojových intervencií v 

Moldavskej republike (ďalej len „výzva“)1. Disponibilná alokácia na výzvu na rok 2022 bola 

500 000 eur2.  

Žiadosti o poskytnutie dotácie bolo možné po predĺžení z pôvodného termínu 04.04.2022 
predkladať do 19.04.20223. Spolu boli v tomto termíne predložené tri žiadosti o dotáciu od 
troch žiadateľov v celkovej hodnote 367 247,76 eur. 
 

Členovia Komisie MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvojovú 

spoluprácu (ďalej len „Komisia“)4 hodnotili žiadosti podľa hodnotiacich kritérií uvedených vo 

výzve (Odsek 2.2). 

 

Zasadnutie Komisie sa konalo dňa 25.5.2022, 13:45 h - 14.45 h v zložení:  

Členovia komisie (s hlasovacím právom): 

Generálna riaditeľka sekcie hospodárskej a rozvojovej spolupráce, Lucia Kišš 

Riaditeľ odboru rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, Maroš Mitrík  

Zástupkyňa kancelárie ministra, Petra Bučeková  

Zástupca kancelárie štátnej tajomníčky, Stanislav Mištík 

Zástupca riaditeľa 3 TEO, Róbert Kirnág 

Zástupca vedúceho zastupiteľského úradu SR v Kišiňove, Maroš Kramár 

 

Tajomník komisie (bez hlasovacieho práva):  

Riaditeľ SAMRS, Tomáš Bokor  

 

Pozorovatelia komisie (bez hlasovacieho práva): 

Vedúca projektového oddelenia SAMRS, Renáta Mezeiová 

Projektová a finančná manažérka SAMRS, Veronika Trebulová 

Odbor rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, Marcela Hanusová 

                                                           
1 V zmysle zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z. z. 
2 V zmysle Zamerania dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na rok 2022, dostupnej na https://slovakaid.sk/wp-

content/uploads/2022/01/vlastny-material-Zameranie-dvojstrannej-ODA-SR-2022.pdf 
3 V zmysle vyhlásenej výzvy, dostupnej na https://slovakaid.sk/wp-content/uploads/2022/02/SAMRS-2022-VYZVA-MD-FIN_MJ.pdf  
4 V zmysle rozhodnutia ministra ZVEZ SR č. 21/2022 zo dňa 21. 4. 2022, ktorým sa vydáva Štatút Komisie MZVEZ SR pre vyhodnocovanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvojovú spoluprácu a pre vyhodnocovanie ponúk na zadanie zákazky na rozvojovú spoluprácu. 

https://slovakaid.sk/wp-content/uploads/2022/01/vlastny-material-Zameranie-dvojstrannej-ODA-SR-2022.pdf
https://slovakaid.sk/wp-content/uploads/2022/01/vlastny-material-Zameranie-dvojstrannej-ODA-SR-2022.pdf
https://slovakaid.sk/wp-content/uploads/2022/02/SAMRS-2022-VYZVA-MD-FIN_MJ.pdf
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Projektový a finančný manažér SAMRS, Jakub Šimek 

 
Komisia na základe hodnotiacich kritérií zverejnených vo výzve odporučila na schválenie 

všetky 3 žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektov rozvojovej spolupráce v 

hodnote spolu 353 497,76 eur.  

Na základe tohto odporúčania žiadosti o poskytnutie dotácie schvaľuje minister ZVEZ SR. 

 

V Bratislave, 7.6.2022 

 

Podpisy členov Komisie: 

GR SHRS, Lucia Kišš: 

R ORPO, Maroš Mitrík: 

KAMI, Petra Bučeková: 

KAŠT2, Stanislav Mištík: 

3 TEO, Róbert Kirnág: 

ZÚ Kišiňov, Maroš Kramár: 

  


