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OPATRENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

z 8. decembra 2022 č. 059857/2022-LEG1-174111,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní dotácií na rozvojovú

spoluprácu

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“) podľa § 7 ods. 8 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „výzva“) obsahuje najmä

a) názov vyhlasovateľa výzvy,

b) referenčné číslo výzvy,

c) dátum zverejnenia výzvy a uzatvorenia výzvy,

d) lehotu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“),

e) účel dotácie podľa § 7 ods. 1 zákona,

f) celkovú sumu finančných prostriedkov a najvyššiu sumu dotácie; celková suma finančných
prostriedkov má informatívny charakter,

g) dobu realizácie projektu,

h) oprávnené subjekty podľa § 7 ods. 1 alebo ods. 2 zákona (ďalej len „žiadateľ“) na predkladanie
žiadostí,

i) postup pri predkladaní žiadostí,

j) spôsob hodnotenia žiadostí, vrátane hodnotiacich kritérií,

k) formulár žiadosti a prílohy k žiadosti.

§ 2
Žiadosť

(1) Žiadosť obsahuje najmä

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) referenčné číslo výzvy,

c) názov projektu,

d) popis a prínos projektu,
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e) miesto realizácie projektu,

f) celkovú hodnotu projektu,

g) požadovanú sumu dotácie,

h) preukázanie spolufinancovania projektu podľa § 7 ods. 5 zákona.

(2) Prílohou k žiadosti sú doklady podľa osobitného predpisu1) a ďalšie doklady uvedené vo
výzve.

§ 3
Vyhodnocovanie žiadostí

(1) Pri vyhodnocovaní žiadosti spĺňajúcej náležitosti podľa § 2 komisia prihliada na odborné
stanovisko Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len „agentúra“).
Komisia podľa § 7 ods. 5 zákona prihliada aj na stanovisko príslušného zastupiteľského úradu
Slovenskej republiky v zahraničí alebo hodnotenie externého odborníka, ak bolo v závislosti od
účelu dotácie uvedeného vo výzve vyžiadané. Ak komisia dospeje k odporúčaniu odlišnému od
odborného stanoviska agentúry, stanoviska príslušného zastupiteľského úradu Slovenskej
republiky v zahraničí alebo hodnotenia externého odborníka, svoje odlišné odporúčanie odôvodní.

(2) Komisia pri vyhodnocovaní žiadosti, agentúra pri vypracovaní odborného stanoviska
k žiadosti, zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí pri vypracovaní stanoviska
k žiadosti a externý odborník pri vypracovaní hodnotenia žiadosti postupujú nestranne;
nestrannosť sa preukazuje čestným vyhlásením a vyhlásením, ak ide o právnickú osobu.

(3) Žiadosť sa hodnotí podľa kritérií uvedených vo výzve. Pred zasadnutím komisie sa zostaví
poradie žiadostí podľa aritmetického priemeru pridelených bodov všetkými členmi komisie.
Komisia rokuje o jednotlivých žiadostiach v takto zostavenom poradí. Komisia môže hlasovaním
zmeniť konečné poradie žiadostí.

(4) Komisia rokuje o žiadostiach najneskôr dva mesiace po skončení lehoty na predkladanie
žiadostí. Zasadnutie komisie je neverejné.

(5) Na zasadnutí komisie sa hlasuje o konečnom poradí žiadostí. O odporučení poskytnúť
dotáciu alebo neposkytnúť dotáciu rozhodne komisia hlasovaním. Komisia môže rozhodnúť aj
o odporučení zaradiť žiadosť do rezervného fondu. Výsledok hlasovania komisie má formu
uznesenia. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná dvojtretinová väčšina všetkých členov
komisie, najmenej však traja členovia komisie. Uznesenie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou
hlasov prítomných členov komisie. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu komisie alebo
ním povereného člena komisie.

(6) Po rokovaní komisie sa predloží ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky zápisnica, ktorá obsahuje najmä čas a miesto zasadnutia komisie, program
zasadnutia komisie, zoznam všetkých žiadostí, zoznam žiadostí odporučených na schválenie
komisiou s odôvodnením a s návrhom sumy dotácie, zoznam žiadostí neodporučených na
schválenie komisiou s odôvodnením a uznesenie zo zasadnutia komisie. Ak komisia odporučila
zaradiť žiadosť do rezervného fondu, zápisnica obsahuje aj zoznam a poradie žiadostí
odporúčaných na zaradenie do rezervného fondu podľa odseku 5 s odôvodnením a s návrhom
sumy dotácie.

1) § 8a ods. 5 a 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov.



3

(7) Po schválení žiadostí ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky sa úspešnému žiadateľovi zasiela písomné oznámenie o schválení dotácie s uvedením jej
výšky, odôvodnením jej schválenia a výzva na podpis zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej len
„zmluva“). Neúspešnému žiadateľovi sa zasiela písomné oznámenie o neschválení žiadosti spolu
s odôvodnením jej neschválenia. Žiadateľovi, ktorého žiadosť bola zaradená do rezervného fondu,
sa o tejto skutočnosti zasiela písomné oznámenie.

(8) Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s niektorým z úspešných žiadateľov, dotácia sa poskytne
žiadateľovi, ktorého žiadosť sa nachádza v rezervnom fonde, podľa schváleného poradia žiadostí.
O tejto skutočnosti bude žiadateľ zaradený v rezervnom fonde písomne informovaný.

(9) Uchovávanie dokumentov súvisiacich s činnosťou komisie a schválením žiadostí zabezpečuje
v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe po dobu desiatich rokov odo dňa schválenia
žiadosti agentúra.

§ 4
Zmluva

Zmluva obsahuje najmä

a) číslo zmluvy,

b) označenie zmluvných strán,

c) názov projektu,

d) účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,

e) sumu poskytnutej dotácie v celkovej výške,

f) výšku spolufinancovania projektu podľa § 7 ods. 5 zákona,

g) celkovú hodnotu projektu a rozpočet projektu,

h) číslo bankového účtu prijímateľa dotácie, kód a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky
na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu,

i) práva a povinnosti zmluvných strán,

j) lehotu na použitie a vyúčtovanie poskytnutej dotácie,

k) spôsob a obsah vyúčtovania poskytnutej dotácie,

l) spôsob finančnej kontroly a spôsob preukázania splnenia účelu poskytnutej dotácie,

m) spôsob vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov,

n) upozornenie, že nedodržanie účelu použitia poskytnutej dotácie a zmluvne dohodnutých
podmienok sa považuje za porušenie finančnej disciplíny.2)

§ 5
Zverejňovanie informácií o poskytovaní dotácií

Na webovom sídle agentúry sa zverejňujú najmä

a) znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií podľa
zákona,

b) rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok,

c) zoznam všetkých schválených žiadostí vrátane dátumu schválenia, výšky dotácie, účelu dotácie

2) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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a identifikácie konečného prijímateľa dotácie,

d) zoznam žiadostí zaradených do rezervného fondu, vrátane dátumu schválenia zaradenia do
rezervného fondu, výšky požadovanej dotácie, účelu požadovanej dotácie a identifikácie
žiadateľa o dotáciu; pri poskytnutí dotácie podľa § 3 ods. 8 aj informácia o jej poskytnutí,

e) zoznam všetkých neschválených žiadostí, vrátane dátumu neschválenia, výšky požadovanej
dotácie, účelu požadovanej dotácie a identifikácie žiadateľa o dotáciu,

f) vyhodnotenie ukončených projektov,

g) informácie, ktoré výdavky sa považujú za oprávnené výdavky a neoprávnené výdavky projektu,

h) odpovede na často kladené otázky súvisiace s poskytovaním dotácií.

§ 6
Prechodné ustanovenie

Žiadosti, ktorých vyhodnotenie nebolo ukončené do 31. decembra 2022 vyhodnotí komisia podľa
doterajších predpisov.

§ 7
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky z 23. marca 2016 č. 600.237/2016-ORPO, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o poskytovaní dotácií na rozvojovú spoluprácu.

§ 8
Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Rastislav Káčer v. r. 
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