
Často kladené otázky súvisiace s poskytovaním dotácií v oblasti 

medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky 
 

 

Na aký účel možno poskytnúť dotáciu?  

 

Dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí 

Slovenskej republiky (ďalej len „MZVEZ SR“) možno v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 545/2010 

Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky 

a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení 

zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v 

znení neskorších predpisov, v znení  neskorších predpisov poskytnúť na podporu:  

a) vypracovania nezávislých odborných štúdií a analýz kľúčových otázok medzinárodných 

vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky, 

b) vypracovania tematických neperiodických publikácií, ktoré slúžia ako alternatívny zdroj k 

prehlbovaniu kvalifikovaných informácií pre domácu a zahraničnú verejnosť, 

c ) projektov a programov verejno-vzdelávacích podujatí, vedeckých konferencií a seminárov 

s tematikou medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky. 

 

Kto je oprávnený žiadať o dotáciu?  

 

Žiadateľom o dotáciu z rozpočtovej kapitoly MZVEZ SR môže byť občianske združenie, 

nadácia, záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou, nezisková 

organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, právnická osoba zriadená zákonom, 

fyzická osoba alebo verejná výskumná inštitúcia.  

  

 

Ak je žiadateľom fyzická osoba, je potrebné, aby mala živnostenské oprávnenie?  

 

Nie, žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou, nemusí prevádzkovať živnosť, ak nepodáva žiadosť 

ako fyzická osoba oprávnená na podnikanie. 

  

 

Vyžaduje sa spolufinancovanie i z iných zdrojov na daný projekt? Ak áno, v akej výške?  

 

Áno, žiadateľ musí preukázať, že má na financovanie účelu, na ktorý požaduje dotáciu, 

zabezpečené krytie nákladov z iných zdrojov najmenej vo výške 5 %.  

 

 

O akú sumu možno žiadať?  

 

Výška sumy je ohraničená celkovou sumou vyčlenenou v rámci rozpočtovej kapitoly MZVEZ 

SR na daný rok, sumami určenými na špecifikované témy, ako aj počtom a kvalitou doručených 

žiadostí.  

 

 

 

Môže žiadateľ v prípade pridelenej dotácie uzatvárať licenčné zmluvy a zmluvy o dielo 

so zahraničnými expertmi?  

 



Áno, žiadateľ môže uzatvárať zmluvy so zahraničnými expertmi.  

 

 

Kde sa zverejňuje výzva na predkladanie žiadostí o dotácie?  

 

Výzvu o poskytnutie dotácie zverejňuje MZVEZ SR na webovej stránke ministerstva 

www.mzv.sk v sekcii dotácie/dotácie zo štátneho rozpočtu/dotácie v oblasti medzinárodných 

vzťahov a zahraničnej politiky SR. Informácia o výzve sa zverejňuje aj prostredníctvom 

tlačovej správy.  

 

 

Je potrebné pre každú žiadosť jedného žiadateľa predložiť originály všetkých povinných 

príloh (potvrdenia, uzávierky a pod.)? 

 

V prípade, ak jeden žiadateľ  predkladá viacero žiadostí o dotáciu v pôsobnosti MZVEZ SR 

v rámci jednej výzvy (jedného kola) je povinný dodržať rozsah predpísaných príloh pri každej 

žiadosti. 

http://www.mzv.sk/

