
Účinnosť  Smernice od 21.10.2022   

 

 

Ministerstvo zahraničných vecí  

a európskych záležitostí 

Slovenskej republiky  

 

               Registračné číslo: I/972 

 

 

Smernica 

č. 58/2022 zo dňa 21. októbra 2022, ktorou sa upravuje postup pri  poskytovaní 

finančného príspevku v oblasti rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky  

 

Na zabezpečenie jednotného postupu pri poskytovaní finančného príspevku v oblasti 

rozvojovej spolupráce podľa § 6 písm. b) a § 8 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z. z. (ďalej len „zákon“) 

a opatrenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 23. 

marca 2016 č. 600.238/2016-ORPO, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní 

finančného príspevku na rozvojovú spoluprácu (ďalej len „opatrenie“) sa ustanovuje:  

 

Čl. 1 

Účel a zásady poskytovania finančného príspevku 

 

(1) Finančný príspevok podľa § 6 písm. b) zákona (ďalej len „finančný príspevok“) je 

nástrojom rozvojovej spolupráce podľa zákona, ktorý sa poskytuje subjektom uvedeným v 

§ 8 ods. 1 zákona na podporu aktivít v oblasti rozvojovej spolupráce v partnerských 

krajinách. 

 

(2) Finančný príspevok sa poskytuje  

a) na konkrétny účel, 

b) vo výške primeranej dôležitosti a naliehavosti vzniknutej situácie, na riešenie ktorej je 

poskytovaný,  

c) v súlade s pravidlami a princípmi strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce 

Slovenskej republiky, zameraním dvojstrannej rozvojovej spolupráce Slovenskej 

republiky na príslušný rok a ďalšími dokumentmi definujúcimi zahraničnopolitické 

záujmy Slovenskej republiky v tejto oblasti. 

 

(3) Použitie finančného príspevku monitoruje a kontroluje Slovenská agentúra pre 

medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len „agentúra“) v súčinnosti s Ministerstvom 

zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“). 
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(4) Propagáciu použitia finančného príspevku vrátane použitia loga SlovakAid zabezpečuje 

ministerstvo v spolupráci so zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky v zahraničí 

(ďalej len „zastupiteľský úrad“) a agentúrou.  

 

(5) Medzinárodnou organizáciou, ktorej možno poskytnúť finančných príspevok podľa  § 8 

ods. 1 písm. a) zákona sa na účely tejto smernice rozumie medzivládna organizácia, 

regionálna organizácia alebo zoskupenie mimovládnych organizácií vytvorené 

mimovládnymi národnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti rozvojovej spolupráce 

a humanitárnej pomoci na medzinárodnej úrovni. 

 

 

Čl. 2 

Poskytovatelia finančného príspevku 

(1) Finančný príspevok podľa § 8 ods. 1 písm. a) a e) zákona môže poskytnúť ministerstvo 

alebo agentúra na základe rozhodnutia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí 

Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), a to aj bez žiadosti o poskytnutie finančného 

príspevku. 

 

(2) Finančný príspevok podľa § 8 ods. 1 písm. b) až d) zákona môže poskytnúť agentúra na 

základe 

a) schválenej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku predloženej zastupiteľskému 

úradu, alebo 

b) rozhodnutia ministra, a to aj bez predloženia žiadosti o poskytnutie finančného 

príspevku.  

 

 

Čl. 3 

Poskytovanie finančného príspevku podľa § 8 ods. 2 a 4 zákona na základe 

rozhodnutia ministra  

  

(1) Návrh na poskytnutie finančného príspevku podľa § 8 ods. 2 a 4 zákona na základe 

rozhodnutia ministra z finančných prostriedkov určených na rozvojovú spoluprácu 

predkladá na rozhodnutie ministrovi odbor rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci 

(ORPO). Navrhovateľom môže byť aj iný organizačný útvar ministerstva, ktorý návrh na 

poskytnutie finančného príspevku predkladá na rozhodnutie ministrovi spoločne s ORPO.  

 

(2)  Ak minister rozhodne o poskytnutí finančného príspevku podľa odseku 1 bez predloženej 

žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, ministerstvo alebo agentúra, ak je to možné, 

uzatvorí so subjektom podľa § 8 ods. 1 zákona zmluvu o poskytnutí finančného príspevku 

alebo memorandum o poskytnutí finančného príspevku; na podpis zmluvy o poskytnutí 

finančného príspevku alebo memoranda o poskytnutí finančného príspevku môže riaditeľ 

agentúry splnomocniť vedúceho zastupiteľského úradu. 

 

(3)  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku alebo memorandum o poskytnutí finančného 

príspevku podľa odseku 2 obsahuje najmä 

a) označenie zmluvných strán a označenie zodpovednej osoby, 

b) účel použitia finančného príspevku, 

c) čas použitia finančného príspevku, 

d) spôsob preukazovania vynaložených výdavkov na dohodnutý účel. 
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(4) Vo výnimočných prípadoch môže agentúra požiadať zastupiteľský úrad o súčinnosť 

pri poskytovaní finančného príspevku. 

 

 

Čl. 4 

Poskytovanie finančného príspevku podľa § 8 ods. 4 zákona na základe rozhodnutia 

agentúry o schválení žiadosti o poskytnutie finančného príspevku predloženej 

zastupiteľskému úradu  

 

 

(1) Oznámenie na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 8 ods. 4 

zákona, formulár žiadosti o poskytnutie finančného príspevku a podmienky získania 

finančného príspevku zverejňuje ministerstvo na webovom sídle príslušného 

zastupiteľského úradu najmenej jeden mesiac pred termínom predkladania žiadosti 

o poskytnutie finančného príspevku. Náležitosti žiadosti o poskytnutie finančného 

príspevku upravuje § 1 opatrenia. 

 

(2) Predloženú žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podľa odseku 1 zastupiteľský úrad 

posúdi z hľadiska súladu s podmienkami oprávnenosti uvedenými v oznámení podľa 

odseku 1. Ak žiadosť spĺňa podmienky oprávnenosti uvedené v oznámení podľa odseku 1, 

zastupiteľský úrad pri posudzovaní žiadosti prihliada najmä na rozvojový aspekt, 

presadzovanie verejného záujmu a zvyšovanie kvality života obyvateľov v partnerskej 

krajine.  Žiadosť, ktorú zastupiteľský úrad odporúča schváliť, zašle agentúre. Kópiu tejto 

žiadosti zašle zastupiteľský úrad súčasne ORPO a príslušnému teritoriálnemu odboru 

ministerstva.   

 

(3) Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podľa odseku 1 schvaľuje podľa § 8 ods. 6 

zákona agentúra na základe predchádzajúceho súhlasného stanoviska ORPO. Agentúra 

informuje o svojom rozhodnutí zastupiteľský úrad, ORPO a príslušný teritoriálny odbor 

ministerstva. 

 

(4) Po schválení žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa odseku 2 uzatvorí agentúra 

so žiadateľom zmluvu o poskytnutí finančného príspevku podľa § 8 ods. 7 zákona. Návrh 

zmluvy o poskytnutí finančného príspevku vypracuje agentúra a doručí ju zastupiteľskému 

úradu; náležitosti zmluvy upravuje § 2 opatrenia. Zmluvu o poskytnutí finančného 

príspevku podpisuje so žiadateľom vedúci zastupiteľského úradu na základe 

splnomocnenia riaditeľa agentúry. 

 

(5) Finančný príspevok podľa odseku 1 možno poskytnúť  

a) najviac do výšky 10 000 eur, 

b) spravidla na obdobie šiestich mesiacov, najviac však na obdobie dvanástich mesiacov, 

vo výnimočných a odôvodnených prípadoch na obdobie dvadsiatich štyroch mesiacov od 

dátumu podpísania zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.  

 

(6) Poskytnutý finančný príspevok je vedený na účte zastupiteľského úradu, avšak nie je 

súčasťou jeho rozpočtu.  
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(7) Prijímateľ po ukončení realizácie projektu predkladá agentúre alebo agentúre 

prostredníctvom zastupiteľského úradu finančnú správu s vyúčtovaním oprávnených 

nákladov a záverečnú správu. Agentúra alebo agentúra prostredníctvom zastupiteľského 

úradu si môže vyžiadať dokumenty súvisiace s poskytnutím finančného príspevku aj v 

priebehu realizácie projektu.  

 

(8) Na webovom sídle príslušného zastupiteľského úradu sa okrem informácií uvedených v 

odseku 1 a v § 3 opatrenia zverejňuje aj 

a) vzor zmluvy o poskytnutí finančného príspevku podľa odseku 4,  

b) vzor finančnej správy s vyúčtovaním oprávnených nákladov podľa odseku 7, 

c) vzor záverečnej správy podľa odseku 7,  

d) informácia o oprávnenosti výdavkov pri poskytovaní finančného príspevku agentúrou 

v spolupráci so zastupiteľskými úradmi a  

e) ďalšie súvisiace informácie.  

 

(9) Zverejnené informácie podľa odseku 8 sú dostupné na webovom sídle príslušného 

zastupiteľského úradu aj po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

finančného príspevku v danom kalendárnom roku, a to minimálne po dobu troch rokov 

od ich zverejnenia. 

 

(10) Ďalšie podrobnosti o poskytovaní finančného príspevku podľa § 8 ods. 4 zákona na 

základe rozhodnutia agentúry o schválení žiadosti o poskytnutie finančného príspevku 

predloženej zastupiteľskému úradu a o spôsobe vyúčtovania oprávnených nákladov 

finančného príspevku upravuje manuál agentúry. ORPO zasiela každoročne príslušným 

zastupiteľským úradom inštrukčný list, ktorého prílohu tvoria manuál agentúry, formulár 

podľa odseku 1 a vzory podľa odseku 8.  

 

Čl. 5 

                                                  Záverečné ustanovenie 

 

Zrušuje sa smernica č. 6/2020 zo dňa 23. januára 2020, ktorou sa upravuje postup pri 

poskytovaní finančného príspevku v oblasti rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, 

reg. č. I/863. 

 

 

Čl. 6 

  Účinnosť 

 

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom publikácie v Zbierke predpisov ministerstva. 

 

 

 

 

   Rastislav Káčer  

          minister 
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