
  

 

  

                                               VNÚTORNÝ PREDPIS č. 15/2022                 Reg. č. V/41 

 

D O D A T O K č. 2 

k  Smernici о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí  

č. 23/2021 

 

 

Článok 1 

Predmet dodatku 

 

Smernica o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí č. 23/2021 

z 30.9.2021 v znení dodatku č. 1 z 22.11.2021 (vnútorného predpisu č. 28/2021) sa mení a dopĺňa 

takto: 

 

1.  V čl. 2 (Vymedzenie pojmov) bod h) znie: 

h) Koordinačná  porada  podpredsedu úradu - porada poradného orgánu, ktorá pracuje v zložení: 

podpredseda úradu, riaditeľ Teritoriálneho a ekonomicko-dotačného odboru, vecne príslušní 

zamestnanci a externí spolupracovníci Odboru strategicko-politického a Teritoriálneho a ekonomicko-

dotačného odboru a nominant Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 

 

2. V čl. 9 (Schvaľovanie žiadostí o dotáciu predsedom úradu) ods. 4 až 6 znejú: 

4)  Dotácia môže byť poskytnutá na základe mimoriadneho rozhodnutia predsedu úradu a overenia 

základnou finančnou kontrolou počas celého kalendárneho roka. Predseda úradu rozhoduje 

o mimoriadnych dotáciách na základe odporúčania Koordinačnej porady podpredsedu úradu.  

Každú z predložených žiadostí o mimoriadnu dotáciu, ktorá spĺňa požiadavky zákona, všeobecne 

záväzných právnych predpisov a príslušných vnútorných predpisov úradu, každý člen Koordinačnej 

porady podpredsedu úradu pred zasadnutím odborne posúdi a ohodnotí v elektronickom dotačnom 

systéme úradu bodovým hodnotením 0-8 bodov, a k hodnoteniu navrhne aj sumy podpory.  

Pri udelení bodového hodnotenia každý člen Koordinačnej porady podpredsedu úradu berie do úvahy 

najmä tieto kritériá: 

a) súlad projektu so zákonom, s aktuálne platnou Koncepciou štátnej politiky starostlivosti o 

Slovákov žijúcich v zahraničí, s vnútornými predpismi a prioritami úradu, 

b) kultúrno-spoločenský význam projektu v komunite,  

c) prínos realizácie projektu pre cieľovú skupinu,      

d) predpokladaná efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov, 

pričom neprideľuje bodové hodnotenie jednotlivým kritériám, ale len projektu ako celku.  

Každý projekt sa zároveň vyhodnotí priemernou známkou, ktorú predstavuje súčet všetkých 

pridelených bodov vydelený počtom členov Koordinačnej porady podpredsedu úradu. V prípade 

konfliktu záujmov, kedy niektorý z členov Koordinačnej porady podpredsedu úradu konkrétny projekt 

nehodnotí, sa priemerná známka vypočíta ako súčet všetkých pridelených bodov vydelený počtom 

hlasujúcich členov Koordinačnej porady podpredsedu úradu. Žiadosti o dotáciu, ktoré požiadavky 

uvedených právnych noriem nespĺňajú alebo dosiahnu priemerné hodnotenie 4 body a menej, 

Koordinačná porada podpredsedu úradu odporučí predsedovi úradu na zamietnutie. 

 



 

 

5)  Žiadosť o mimoriadnu dotáciu je potrebné zaevidovať v elektronickom dotačnom systéme úradu 

a zaslať v listinnej podobe poštou (vrátane všetkých úradom vyžiadaných dokladov, príloh a pod.) 

v lehotách stanovených vo Výzve na predkladanie žiadostí o mimoriadnu dotáciu, ktorú úrad 

zverejňuje na svojom webovom sídle. Výzvy sa zverejňujú v závislosti od dostupnosti prostriedkov 

určených na mimoriadne dotácie. O ich počte a obsahu v danom dotačnom roku rozhoduje úrad. Úrad 

má právo jednotlivé výzvy bližšie špecifikovať a zamerať ich na konkrétne teritórium, oblasť podpory, 

podprogram a pod., prípadne určiť ďalšie podmienky (napr. požadovať finančnú spoluúčasť). Na 

pridelenie dotácie nie je právny nárok. Žiadosť, ktorá nesplní podmienky uvedené vo Výzve, bude 

vyradená z posudzovania. Po každom kole posudzovania žiadostí o mimoriadnu dotáciu úrad zverejní 

na základe mimoriadneho rozhodnutia predsedu úradu na svojom webovom sídle „Zoznam 

schválených žiadostí o mimoriadnu dotáciu“ a „Zoznam zamietnutých žiadosti o mimoriadnu 

dotáciu.“ 

6)  Mimoriadne rozhodnutie predsedu úradu o poskytnutí dotácie musí byť overené základnou 

finančnou kontrolou a vyhotovuje sa podľa vzoru v prílohe č. 6.  

3. Ostatné ustanovenia Smernice o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich 

v zahraničí v znení dodatku č. 1 zostávajú nezmenené.  

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenie  

 

1. Prílohou tohto dodatku je príloha č. 6 - Mimoriadne rozhodnutie predsedu Úradu pre Slovákov 

žijúcich v zahraničí o poskytnutí dotácie 

 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť 18. marca 2022. 

 

 

V Bratislave 18.03.2022 

 

 Mgr. Milan Ján Pilip  v.r. 

 predseda a generálny tajomník služobného úradu 

                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Príloha č. 6 k vnútornému predpisu č.15/2022 
 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí  
Palisády 29/A 

817 80 Bratislava 15  
Slovenská republika 

 
 

Mimoriadne rozhodnutie 
predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí  

o poskytnutí dotácie 
 

Číslo žiadosti:     .............................. 

 

Meno/Názov žiadateľa: ............................... 

 

Názov projektu:  ............................... 

 

Účel dotácie: ............................... 
 
Požadované účelové položky:  ............................... 
 
Požadovaná výška dotácie (v eurách):                ............................... € 
 

Stanovisko riaditeľa TEDO:                                                súhlasím/ nesúhlasím   
Meno a priezvisko: 
(dátum, podpis): 
 
Podporené účelové položky: 
 
Návrh výšky dotácie (v eurách): 
 

 

Stanovisko podpredsedu úradu:                                               súhlasím/ nesúhlasím   
Meno a priezvisko: 
(dátum, podpis): 
 
Podporené účelové položky: 
 
Návrh výšky dotácie (v eurách): 
 

 

Rozhodnutie predsedu úradu:                                                    schvaľujem / neschvaľujem  
(dátum, podpis): 
 
Schválené účelové položky: 
 
Schválená výška dotácie (v eurách): 

 


