
Informácia 

na zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie 

za Ministerstvo obrany SR  

 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky dlhodobo aktívne spolupracuje 
s občianskymi združeniami s profesijným vzťahom k Ozbrojeným silám 
Slovenskej republiky. Táto spolupráca sa realizuje na základe uzavretých dohôd 
o spolupráci s občianskymi združeniami s profesijným vzťahom k OS SR (15 
Dohôd), hlavným cieľom je podporiť rozvoj vojenských tradícií, občianskeho 
povedomia a vlastenectva, ale aj získavať podporu občianskeho sektora pre 
plnenie úloh rezortu obrany.  

Spolupráca sa realizuje predovšetkým v oblastiach pozitívnej prezentácie 
ministerstva obrany a ozbrojených síl Slovenskej republiky na verejnosti a 
podpory národných a vojenských tradícií. Na dosiahnutie cieľov v týchto 
oblastiach subjekty využívajú predovšetkým formy prezentácie: prednášky, 
besedy, výstavy, exkurzie, návštevy vojenských útvarov v rámci dní otvorených 
dverí a podujatí podobného charakteru. Občianske združenia sa podieľajú 
svojimi podnetmi, stanoviskami, návrhmi a odporúčaniami, prípadne inou 
činnosťou na zabezpečení oprávnených záujmov a potrieb profesionálnych 
vojakov, propagujú svojou činnosťou ministerstvo obrany a ozbrojené sily 
Slovenskej republiky doma i v zahraničí. 

Intenzívna komunikácia medzi zástupcami profesijných združení a 
Ministerstvom obrany SR prebieha nielen počas rôznych podujatí  pri príležitosti 
výročí významných historických udalostí, počas ich príprav, ďalej na 
spomienkových podujatiach, pietnych aktoch, slávnostných ceremoniáloch pri 
príležitosti udeľovania medailí  a spoločenských aktivitách (menovité podujatia 
napr. : anketa Vojenský čin roka, kde sú oceňovaní príslušníci OS SR aj civilné 
osoby, oslobodenie Slovenska, SNP,  narodenie a smrť M.R. Štefánika,  oslavy 
KDO, Deň vojnových veteránov).  

DOTÁCIE na účely podľa § 2 písm. a) až d) zákona č. 435/2010 Z. z. o 
poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky 
v znení zákona č. 214/2013 Z. z. (ďalej len „zákon č. 435/2010 Z. z.“) 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 435/2010 Z. každoročne zverejňuje výzvu, na základe ktorej ponecháva 
možnosť organizáciám predkladať žiadosti o podporu projektov  podľa účelov 
zverejnených v tejto výzve.  



V rokoch 2012 – 2018 rezort obrany vyčlenil na dotácie občianskym 
združeniam, nadáciám a neinvestičným fondom na každý rok  finančné 
prostriedky v celkovej výške 99 580 EUR.  

 
Ministerstvo obrany môže poskytnúť dotáciu na:  
 

 vzdelávacie aktivity, športové podujatia, brannošportové podujatia, kultúrne 
podujatia alebo spoločenské podujatia zamerané na 
1. podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu, 
2. informovanie verejnosti o Severoatlantickej aliancii a Európskej únii, 
3. prípravu občanov na obranu Slovenskej republiky, 
4. podporu kultúrnych, duchovných a sociálnych potrieb profesionálnych 

vojakov, vojakov v zálohe a vojnových veteránov, 
5. prezentáciu ozbrojených síl Slovenskej republiky, 
6. podporu starostlivosti o športové talenty a podporu vrcholového športu a 

výkonnostného športu, 

 podporu procesu personálneho doplňovania Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky, 

 ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na 
vojenské dejiny, 

 úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na aktivitách organizovaných 
medzinárodnými organizáciami odborne zameranými na ozbrojené sily 
vrátane úhrady členského príspevku.  

 
V rámci poskytovania dotácií pridelilo MO SR v rokoch 2012 - 2018 finančné 

prostriedky vo výške:  
V r. 2012 - 99 582,- EUR – suma bola rozdelená 23 žiadateľom; 
V r. 2013 - 57 520,- EUR - suma bola rozdelená 14 žiadateľom;  
V r. 2014 - 99 580,- EUR  - suma bola rozdelená 21 žiadateľom; 
V r. 2015 – 92 500,- EUR - suma bola rozdelená 23 žiadateľom; 
V r. 2016 – 83 700,- EUR - suma bola rozdelená 13 žiadateľom; 
V r. 2017 – 99 580,- EUR - suma bola rozdelená 18 žiadateľom; 
V r. 2018 – 94 580,- EUR - suma bola rozdelená 21 žiadateľom. 
 
Výzva na poskytnutie dotácie v roku 2019 platí do 31. 3. 2019.  


