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1. Identifikácia organizácie 
 

 

Názov:   Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 

(SAMRS) 

 

Sídlo:   Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava 

 

Kontakt: tel.: +421 2 68205017, fax: +421 2 68205012,  

e-mail: info@slovakaid.sk, www.slovakaid.sk 

 

Rezort/zriaďovateľ: Ministerstvo zahraničných vecí SR 

 

Forma hospodárenia:   rozpočtová organizácia 

 

IČO:  31819559 

 

Riaditeľka:   Ing. Eva Kolesárová, PhD. 

 

Hlavné činnosti:  
 

Postavenie a pôsobnosť SAMRS určuje Zákon č. 617/2007 Z.z. o oficiálnej rozvojovej pomoci 

a doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej 

správy v znení neskorších predpisov z 5. decembra 2007, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 

2008. Podľa zákona SAMRS najmä: 

- pripravuje a realizuje činnosti súvisiace s poskytovaním oficiálnej rozvojovej pomoci; 

- realizuje najmä dvojstrannú oficiálnu rozvojovú pomoc a trojstrannú oficiálnu rozvojovú 

pomoc; 

- vstupuje do zmluvných vzťahov so zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti 

oficiálnej rozvojovej pomoci; 

- riadi a kontroluje činnosť pri realizácii programov a projektov dvojstrannej oficiálnej 

rozvojovej pomoci a obnovy a projektov rozvojového vzdelávania; 

- pripravuje podkladové materiály v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci; 

- pripravuje ľudské zdroje v oblasti realizácie rozvojových programov a rozvojových 

projektov; 

- spolupracuje so zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti oficiálnej rozvojovej 

pomoci; 

- spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi, právnickými osobami a fyzickými osobami; 

- realizuje edičnú, publikačnú a komunikačnú činnosť súvisiacu s oficiálnou rozvojovou 

pomocou.  

  

mailto:info@slovakaid.sk
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2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
 

 

Poslaním SAMRS je zabezpečovanie implementácie rozvojovej politiky Slovenskej 

republiky v súlade s programovými a koncepčnými dokumentmi pripravovanými Ministerstvom 

zahraničných vecí SR, záväznými dokumentmi Európskej únie, OSN, Organizácie pre ekonomickú 

spoluprácu a rozvoj a ostatnými medzinárodnými záväzkami.  

SAMRS zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s riadením a administráciou projektového 

cyklu v rámci národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci. Ide predovšetkým 

o vyhlasovanie výziev na projekty rozvojovej pomoci,  hodnotenie predloţených projektov, 

 prípravu zasadnutí Projektovej komisie Slovak Aid, ktorá projekty schvaľuje, uzatváranie a 

 administráciu zmlúv s realizátormi projektov,  finančné riadenie a kontrolu projektov,  ich 

monitoring a hodnotenie. SAMRS poskytuje podporu mimovládnym organizáciám, 

podnikateľskému sektoru a ostatným záujemcom o realizáciu projektov s cieľom ich zapojenia do 

rozvojových programov a projektov. Zabezpečuje  komunikáciu témy oficiálnej rozvojovej 

pomoci smerom k odbornej a laickej  verejnosti formou rôznych podujatí a výstav, ako aj 

prostredníctvom médií.  

SAMRS poskytuje oficiálnu rozvojovú pomoc podľa základných pravidiel a princípov, ktoré 

sú v súlade so zahraničnopolitickými a ekonomickými prioritami Slovenskej republiky a sú 

zhodné s princípmi medzinárodnej rozvojovej politiky, najmä Paríţskej deklarácie a Akčnej 

agendy z Akry a Európskej únie. Pri svojej činnosti kladie dôraz na efektívnosť rozvojovej 

pomoci, koherenciu v prospech rozvoja, flexibilnosť poskytovania rozvojovej pomoci, pričom dbá 

na hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov. 

Vo svojej činnosti SAMRS zohľadňuje Miléniové rozvojové ciele OSN, ku ktorým sa 

Slovenská republika sa jednoznačne prihlásila. V rámci svojich moţností a kompetencií pomáha 

riešiť globálne problémy, ako sú odstránenie chudoby a extrémneho hladu, dosiahnutie 

všeobecného vzdelania, podpora rodovej rovnosti, zníţenie detskej úmrtnosti, zlepšenie zdravia, 

boj so smrteľnými chorobami ako HIV/AIDS, malária, či zabezpečenie trvalej udrţateľnosti 

ţivotného prostredia a globálneho partnerstva pre rozvoj.  

SAMRS v rámci svojich kompetencií dbá na dodrţiavanie záväzkov Slovenskej republiky 

ako člena Európskej únie Rozvojová pomoc patrí medzi priority vonkajších vzťahov Európskej 

únie a tieţ jej jednotlivých členov. 1.decembra 2009 vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, 

ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o zaloţení Európskeho spoločenstva, 

podpísaná v Lisabone 13. decembra 2007. V článku 208. Zmluvy sa uvádza, ţe hlavným cieľom 

politiky Únie v oblasti rozvojovej spolupráce je obmedzovanie chudoby a v dlhodobom horizonte 

jej odstránenie. Rozvojová pomoc sa stáva samostatnou politikou. V Lisabonskej zmluve sa po 

prvýkrát objavila aj zmienka o humanitárnej pomoci (článok 214). Toto ustanovenie určuje 

základné špecifiká humanitárnej pomoci Únie a aplikáciu princípov medzinárodného 

humanitárneho práva, predovšetkým zásad nestrannosti, neutrality a nediskriminácie. 

Dôleţitým dokumentom pre rozvojovú pomoc Európskej únie a jej členských krajín je 

Operačný rámec pre efektívnosť pomoci, ktorý Rada Európskej únie (EÚ) schválila v novembri 

2009. Sústreďuje sa na mobilizáciu inštitúcií pred stretnutím v Soule v roku 2011. Predstavuje 

záväzok pre členské krajiny akcelerovať proces deľby práce medzi krajinami, sektorovú 

koncentráciu prostredníctvom spoločného programovania, systematický monitoring a spoluprácu 

pri vzdelávaní. 

Ďalším významným záväzkom sú závery zasadnutia Európskej rady z decembra 2009. ku 

Kodanskej konferencii o zmene klímy (bod č. IV). Európska rada v rámci záverov k tomuto bodu 

opätovne potvrdila pozíciu, na ktorej sa dohodla na zasadnutí 30. 10. 2009, a vyhlásila, ţe EÚ a jej 

členské štáty sú pripravené prispieť k financovaniu bezodkladných opatrení na boj proti 

následkom klimatických zmien. Európska rada uznala, ţe si to vyţaduje zvýšenú finančnú 

podporu. Medzinárodná podpora z verejných zdrojov na urýchlené začatie financovania 
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bezodkladných opatrení na boj proti následkom klimatických zmien, by mala zahŕňať špecifickú a 

samostatnú podporu na adaptáciu, zmierňovanie, a to aj v oblasti lesného hospodárstva a 

budovania kapacít, s osobitným dôrazom na zraniteľné a najmenej rozvinuté krajiny. EÚ a jej 

členské štáty sa zaviazali prispieť na túto oblasť sumou 2,4 miliardy EUR ročne na roky 2010 aţ 

2012. Predseda vlády Slovenskej republiky dal na zasadnutí Rady záväzok prispieť na tento účel 

v uvedenom období 9 miliónov EUR.  

Rozvojová pomoc  Slovenskej republiky sa riadi zákonom č. 617/2007 Z.z. o oficiálnej 

rozvojovej pomoci a doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácií 

ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Dôleţitým strategickým dokumentom pre 

strednodobý výhľad činnosti organizácie je Strednodobá stratégia oficiálnej rozvojovej pomoci na 

roky 2009-2013, ktorá bola schválená vládou Slovenskej republiky Hlavnými prioritami SR 

v oblasti rozvojovej spolupráce v rokoch 2009-2013 je posilňovať stabilitu a dobré spravovanie 

vecí verejných v oblastiach a štátoch prioritného záujmu SR, aj z hľadiska hospodárskych záujmov 

SR a tieţ prispievať k rozvoju a tým k zniţovaniu chudoby a hladu v rozvojových krajinách 

prostredníctvom efektívnejšie a cielene poskytovanej rozvojovej a humanitárnej pomoci. Stratégia 

posilňuje programový prístup dvojstrannej rozvojovej pomoci, upravuje zapojenie SR do 

rozvojovej politiky EÚ, mnohostrannú pomoc SR i humanitárnu pomoc SR. Zároveň definuje aj 

opatrenia na zvýšenie efektívnosti pomoci SR a definuje priority, princípy, konkrétne ciele 

a partnerov rozvojovej pomoci SR. Rozpracovaním stratégie je Národný program oficiálnej 

rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na príslušný rok, ktorý taktieţ schvaľuje vláda Slovenskej 

republiky. V dokumente pre rok 2009 sú stanovené konkrétne úlohy, a indikátory poskytovania 

rozvojovej pomoci SR, podľa ktorých sa hodnotí. Zároveň stanovuje nástroje rozvojovej pomoci 

spolu s alokáciou finančných prostriedkov a špecifikuje sektorové a teritoriálne priority. 
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3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 
 

 

Na rok 2009 bol uzavretý Kontrakt medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej 

republiky (MZV SR) a SAMRS, ktorý upravil vzťahy pri vykonávaní zahraničnej pomoci 

v zmysle  zákona č. 617/2007 Z.z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a doplnení zákona  č.575/2001 

Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 

predpisov, zriaďovacej listiny (Rozhodnutie ministra zahraničných vecí SR číslo 57/2006 zo dňa 

27.12.2006) a štatútu SAMRS. V Kontrakte boli vymedzené práva a povinnosti zúčastnených strán 

takto: 

 

1. MZV SR: 

 riadi a metodicky usmerňuje SAMRS; 

 zabezpečuje financovanie predmetu činnosti uvedeného v článku III. Kontraktu; 

 schvaľuje objem finančných prostriedkov uvedených v  čl.  V., v rozsahu a termínoch 

vyplývajúcich z príslušných zákonných úprav, uznesení vlády SR a rozhodnutí 

ministra zahraničných vecí SR; 

 vykonáva polročné hodnotenie a kontrolu plnenia Kontraktu; 

 riadi pracovno-právne vzťahy medzi riaditeľom SAMRS a MZV SR a všetky z nich 

vyplývajúce úkony (najmä zahraničné pracovné cesty a dovolenky), ktoré podliehajú 

schváleniu sekciou ekonomickej spolupráce a rozvojovej pomoci; 

 schvaľuje návrhy kontraktu, zápisníc z priebeţného hodnotenia kontraktu, záverečnú 

správu o plnení kontraktu a výročnú správu. 

 

2. SAMRS: 

 zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo 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, iných všeobecne 

záväzných právnych predpisov, zriaďovacej listiny a interných normatívnych aktov; 

 predkladá návrh rozdelenia /podľa ekonomickej klasifikácie/ objemu finančných 

prostriedkov určených na činnosť SAMRS v súlade so schváleným rozpočtom MZV;  

 dodrţiava rozpočet uvedený v Kontrakte, pri dodrţaní jednotlivých limitov 

uvedených v tabuľke „Rozpočet SAMRS - výdavky“ v čl. V.; 

 predkladá sekcii medzinárodných organizácií a rozvojovej pomoci a sekcii 

ekonomiky a všeobecnej správy týţdeň pred termínom konania hodnotenia a kontroly 

plnenia Kontraktu všetky potrebné podklady; 

 informuje MZV SR o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia  Kontraktu; 

 vypracováva návrhy kontraktu, zápisníc z priebeţného hodnotenia kontraktu, 

záverečnú správu o plnení kontraktu a výročnú správu.  

 

 

Kontrakt stanovil rozpočet predpokladaných nákladov činnosti SAMRS v roku 2009, ktoré sú 

uvedené v tabuľke č.1:: 
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Tabuľka č.1: 

Rozpis predpokladaných nákladov SAMRS v roku 2009 v zmysle kontraktu s MZV: 

 
 

Odpočet kontraktu sa uskutočnil na Ministerstve zahraničných vecí SR  24.2.2010.  

Správa o odpočte bola schválená s formálnymi pripomienkami.  
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4. Činnosti / produkty organizácie a ich náklady 

 
4.1.Výzvy na predkladanie projektov  

 

SAMRS vypísala v roku 2009 deväť výziev na predkladanie projektov. Výzvy boli v súlade 

s teritoriálnymi a sektorovými prioritami indikovanými v Národnom programe oficiálnej 

rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na rok 2009. Výzva č. 1 zameraná na  súťaţ o najlepšiu 

esej o rozvojovej problematike pre študentov stredných škôl bola zrušená z dôvodu nezáujmu 

ţiadateľov. 

Pre programové krajiny boli vypísané samostatné výzvy. Prvýkrát boli vyhlásené dve výzvy 

pre jednu programovú krajinu - Srbsko. Jedna výzva bola pre projekty na podporu občianskej 

spoločnosti, rozvoja trhového prostredia a pomoci pri integrácii do medzinárodných zoskupení 

(tzv. soft projekty) a druhá výzva pre infraštrukturálne projekty.  

Vo výzve na projekty budovania kapacít rozvojovej spolupráce, rozvojové vzdelávanie 

a verejnú informovanosť vypísanej v roku 2009 boli vyuţité kumulované prostriedky určené pre 

túto prioritu v rámci národných programov pre rok 2007, 2008 a 2009, z čoho pre rok 2009 bolo 

v NP 2009 alokovaných 150 000EUR. Prehľad výziev je uvedený v tabuľke č. 2a a 2b.  

V rámci výzvy SAMRS 2008/05 bolo podaných 29 ţiadostí o projekty, ktoré presahovali 

alokovaný rozpočet o 170%. 

Na výzvy číslo SAMRS/2009/02 aţ SAMRS/2009/09 reagovali ţiadatelia podaním 132 

projektov. Podané projekty presahovali o 213% vyčlenený finančný limit. Ţiadatelia prejavili 

najväčší záujem o projekty v Srbsku a na Západnom Balkáne, kde výzva SAMRS/2009/02 

presahovala finančný limit o 323%, výzva SAMRS/2009/03 o 294% a výzva SAMRS/2009/04 

o 401%. Paradoxne najmenší záujem bol o projekty v najmenej rozvinutých krajinách: Afganistane 

(166%), Etiópii a Sudáne (128%). Menší záujem bol spôsobený bezpečnostným rizikom 

a odľahlosťou krajín. Zároveň to indikuje potrebu venovať v budúcnosti väčšiu pozornosť 

budovaniu kapacít slovenskej rozvojovej pomoci v týchto krajinách ako aj zintenzívniť spoluprácu 

s etablovanými donormi. 

 

Tabuľka č. 2a: Prehľad výziev vyhlásených SAMRS v roku 2009 

Výzva 

celkove prijaté schválené - kontrahované % 

celkove 

prijaté/ 

schválené 

požadovaný 

rozpočet 

počet 

projektov 

schválený 

rozpočet 

počet 

projektov 

SAMRS/2009/01                       -   €  0                    -   €  0 0% 

SAMRS/2009/02       3 182 471,40 €  25        752 870,80 €  6 423% 

SAMRS/2009/03       3 801 057,50 €  21        965 182,00 €  5 394% 

SAMRS/2009/04       5 002 115,40 €  30        998 066,00 €  7 501% 

SAMRS/2009/05          746 978,00 €  5        585 303,42 €  4 128% 

SAMRS/2009/06       1 705 576,00 €  11        680 479,68 €  5 251% 

SAMRS/2009/07       2 731 460,00 €  20     1 073 407,00 €  8 254% 

SAMRS/2009/08       1 815 293,00 €  13        747 086,10 €  6 243% 

SAMRS/2009/09          946 420,00 €  7        570 486,50 €  4 166% 

SPOLU   19 931 371,30 €  132  6 372 881,50 €  45 313% 
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Tabuľka č. 2b: Vyhlásené výzvy SAMRS na predkladanie projektov v roku 2009 

číslo výzvy Sektorové priority krajina 
rozpočet-

plán 

limit na 

projekt 

termín 

zverejneni

a výzvy 

termín 

ukončenia 

výzvy 

SAMRS/2008/

05 

informovanie slovenskej 

verejnosti o probl. roz.kr. 

A. budovanie kapacít rozvojovej 

spolupráce 

B. rozvojové vzdelávanie 

C. verejná informovanosť 

Slovensko 

456 265 33 000 

03.11.200

8 

15.01.2009 

SAMRS/2009/

01 

súťaţ o najlepšiu esej o rozvojovej 

problematike pre študentov 

stredných škôl 

Slovensko 

- - 
15.12.200

8 
31.01.2009 

SAMRS/2009/

02 

občianska spoločnosť, rozvoj 

trhového prostredia, pomoc pri 

integrácii do medz. zoskupení 

Srbsko 

700 000 150 000 

10.03.200

9 

15.05.2009 

SAMRS/2009/

03 

obnova infraštruktúry Srbsko 
900 000 200 000 

10.03.200

9 

10.06.2009 

SAMRS/2009/

04 

občianska spoločnosť, rozvoj 

trhového prostredia, pomoc pri 

integrácii do medz.zoskupení, 

rozvoj infraštruktúry 

Albánsko, 

Bosna a 

Hercegovina

, Čierna 

Hora, 

Macedónsko 

900 000 200 000 

10.03.200

9 

15.05.2009 

SAMRS/2009/

05 

rozvoj trhového prostredia, pomoc 

pri sociálnom rozvoji a budovanie 

infraštruktúry 

Etiópia, 

Sudán 530 000 150 000 

10.03.200

9 

10.06.2009 

SAMRS/2009/

06 

rozvoj trhového prostredia, pomoc 

pri sociálnom rozvoji a budovanie 

infraštruktúry 

Keňa 

560 000 200 000 

10.03.200

9 

10.06.2009 

SAMRS/2009/

07 

budovanie demokratických 

inštitúcií, občianskej spoločnosti, 

rozvoj trhového prostredia, pomoc 

pri sociálnom rozvoji a budovaní 

infraštruktúry 

Ukrajina, 

Bielorusko, 

Moldavsko, 

Gruzínsko 
1 100 000 150 000 

10.03.200

9 

10.06.2009 

SAMRS/2009/

08 

občianska spoločnosť, 

demokratické inštitúcie, rozvoj 

trhového prostredia, pomoc pri 

sociálnom rozvoji a budovaní 

infraštruktúry 

Kazachstan, 

Kirgizsko, 

Mongolsko, 

Tadţikistan, 

Uzbekistan, 

Vietnam 

690 000 150 000 

10.03.200

9 

10.06.2009 

SAMRS/2009/

09 

občianska spoločnosť, 

demokratické inštitúcie, rozvoj 

trhového prostredia, pomoc pri 

sociálnom rozvoji 

Afganistan 

550 000 150 000 

10.03.200

9 

10.06.2009 

 

 

4.2. Hodnotenie, schvaľovanie a kontrahovanie projektov 

4.2.1. Projekty výziev 

SAMRS uskutočnila hodnotenia všetkých projektov po formálnej a obsahovej stránke. 

Najčastejšie formálne nedostatky pri predkladaní projektov súviseli s nedodaním technickej 

špecifikácie pri dodávke tovarov presahujúcich 10 000 EUR, prípadne nedodaním iných 

povinných príloh indikovaných výzvou. Pri hodnotení projektov agentúrou boli zohľadňované aj 

stanoviská príslušných zastupiteľských úradov (ZÚ) k jednotlivým projektom. V prípade 

technicky náročných infraštruktúrnych projektov pre Srbsko bol vyţiadaný posudok nezávislého 
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experta. Hodnotenia projektov boli prezentované členom projektovej komisie, ktorí následne 

svojim hlasovaním rozhodli o poradí úspešných projektov.  

Zasadnutia projektovej komisie k jednotlivým výzvam sa uskutočnili v nasledovných 

termínoch: 

 23.3.2009 - hodnotenie výzvy SAMRS/2008/05 a SAMRS/2009/01 

 7.7. 2009 – hodnotenie výzvy SAMRS/2009/02 a 04 

 25.8.2009 -  hodnotenie výzvy SAMRS/2009/03 a 05 aţ 09 

 14.10.2009 a 29.10.2009 – schválenie dodatočných projektov výziev SAMRS/2009/02 aţ 09 

 

Boli vybraté projekty, ktoré najviac spĺňali rozvojové aspekty, boli udrţateľné, spĺňali 

podmienky výzvy a podľa stanovených kritérií zabezpečovali efektívne vynaloţenie finančných 

prostriedkov.  

Všetky projekty boli projektovou komisiou schválené podmienečne s tým, ţe SAMRS bola 

splnomocnená rokovať s kontraktormi o zreálnení rozpočtov projektov. Z ušetrených finančných 

prostriedkov, ktoré predstavovali pribliţne 7% poţadovaných nákladov boli schválené ďalšie 

projekty v poradí určenom projektovou komisiou. Rokovania o kontraktoch na všetky projekty 

schválené projektovou komisiou boli ukončené a kontrakty podpísané do 15.12.2009. Zoznam 

projektov je uvedený v tabuľke č.3.  

Celkovo bolo kontrahovaných 61 projektov, z toho 16 projektov výzvy SAMRS 2008/05 a 

45 projektov výziev SAMRS 2009/02 aţ 09. 

 

 
Komponent NP Schválené rozpočty 

Počet 

projektov 

1. Programové krajiny 1.1 AF            570 486,50 €  4 

 

1.2 KE            680 479,68 €  5 

 

1.3 SRB        1 718 052,80 €  11 

2. Projektové krajiny 2.1 BY,GE,MD,UA        1 073 407,00 €  8 

 

2.2 AL,BA,ČH,MK            998 066,00 €  7 

 

2.3 KZ,KG,MD,TJ,VN            747 086,10 €  6 

 

2.4 ET,SD,MZ            585 303,42 €  4 

 
Celkový súčet        6 372 881,50 €  45 

    

 

Rozvojové vzdelávanie:            446 437,97  16 

 
Celkový súčet        446 437,97 16 

 

Projekty teritoriálnych výziev z Národného programu rozvojovej pomoci na rok 2009 boli 

kontrahované vo výške 752 tis. EUR pre Srbsko,  965 tis. EUR pre obnovu infraštruktúry Srbska,  

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora  a Macedónsko vo výške 998 tis. EUR, Etiópia 

Sudán vo výške 585 tis. EUR, Keňa 680 tis. EUR , Ukrajina , Bielorusko , Moldavsko a Gruzínsko 

vo výške 1073 tis. EUR, Kazachstan. Kirgizsko, Mongolsko, Tadţikistan, Uzbekistan, Vietnam  

vo výške 747 tis. EUR a Afganistan vo výške 546 tis. EUR.    

Z pohľadu sektorových priorít vo výzve číslo SAMRS/2009/02 (Srbsko) boli okrem jedného 
projektu všetky zamerané na budovanie demokratických inštitúcií a občianskej spoločnosti. 
V značnej časti pre región relevantných mimovládnych organizácií SR, ktoré doteraz 
zabezpečovali projekty v Srbsku financované z rozpočtu MZV, prevláda názorová jednota 
smerom k postupnému opusteniu tohto teritória, pokiaľ ide o poskytovanie rozvojovej pomoci. 
Vyhodnotenie infraštruktúrnych projektov ďalej poukazuje na skutočnosť, že smerujú do sektorov, 
ako napríklad budovanie kanalizácií a vodovodov, pričom prístup Srbska k pitnej vode je na 
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úrovni SR. SR samotná je na chvoste EÚ pokiaľ ide obnovu a budovanie svojich kanalizácií 
a vodovodov. Ďalej, veľká časť projektov v Srbsku podporených z rozvojovej pomoci SlovakAid 
sa realizovala v regiónoch, v ktorých je životná úroveň obyvateľstva porovnateľná, alebo väčšia, 
ako v rozvinutých regiónoch Slovenska.  Bez ohľadu na uvedené, potreba podpory ekonomického 
a sociálneho rastu v krajine stále trvá, musí však byť zameraná na zaostávajúce regióny a najviac 
ohrozené skupiny obyvateľstva. Silnejúcou prioritou zahraničnej politiky SR sa v súčasnosti stáva 
pomoc Srbsku v integračnom procese krajiny do euroatlantických štruktúr. Vzhľadom k  pokroku, 
ktorý Srbsko dosiahlo, bude v budúcnosti potrebné pre túto krajinu zvoliť „phase out“ stratégiu 
v oblasti rozvojovej pomoci.  

Monoprioritnú orientáciu projektov vidieť tieţ v najmenej rozvinutých krajinách 

(Afganistan, Sudán), kde s výnimkou jedného projektu všetky boli zamerané na sociálny rozvoj. 

V týchto teritóriách bude v budúcnosti potrebné posilnenie kapacít slovenskej rozvojovej pomoci 

aj v oblasti budovania infraštruktúry, trvalo udrţateľného rozvoja a potravinovej bezpečnosti. 

Budúcu výzvu predstavujú tieţ klimatické zmeny. 

Z teritoriálneho pohľadu sa ukazuje, ţe príliš veľký počet prioritných krajín pôsobí 

kontraproduktívne na budovanie kapacít, najmä v nových teritóriách. V nasledujúcom programe 

bude potrebné prehodnotiť počet krajín smerom k ich redukcii a pozornosť sústrediť na najmenej 

rozvinuté krajiny a krajiny prioritného zahraničnopolitického záujmu SR. 

Tabuľka č.3:   Zoznam projektov zakontrahovaných SAMRS v roku 2009 

 
Číslo 

projekt

u 

Kontraktor Prijí

mate

ľská 

kraji

na 

Sektorové 

zameranie 

Navrhov

aný 

rozpočet 

EUR 

Kontrah

ovaný 

rozpočet 

Názov projektu Dátum 

podpisu 

zmluvy 

SAMRS/ 

2009/02/02 

RC SFPA SRB Pomoc pri integrácii 
do MO 

125 581,00 125 581,00 Sprievodca Európskou úniou. 
Edícia manuálov politík, legislatívy 

a štandardov EÚ 

25.09.2009 

SAMRS/ 

2009/02/07 

CVNO SRB Občianska 
spoločnosť 

115 545,00 109 110,00 Ekonomika a manaţment 
mimovládnych organizácií 

30.11.2009 

SAMRS/ 

2009/02/10 

Nadácia Pontis SRB Pomoc pri integrácii 

do MO 

99 124,00 97 954,00 Skúsenosti SR pre európsku 

integráciu Srbska - grantový 
program pre mladých analitikov a 

novinárov 

06.10.2009 

SAMRS/ 

2009/02/13 

Karpatský 
rozvojový 

inštitút 

SRB Občianska 
spoločnosť 

132 437,00 124 767,00 Love (Líderstvo- Odbornosť- Vízia- 
Efektívnosť) v regióne Timok 

02.11.2009 

SAMRS/ 

2009/02/17 

Slovensko-
srbská 

obchodná 

komora 

SRB Podpora vzniku 
nových 

podnikateľských 

aktivít  

150 000,00 146 223,00 Lokálne samosprávy v Srbsku- 
Prostredie pre spoluprácu a 

podnikanie 

30.09.2009 

SAMRS/ 

2009/02/23 

Ústredný 

kontrolný a 

skúšobný ústav 

poľnohospodárs

ky 

SRB Pomoc pri integrácii 

do MO 

149 241,00 149 235,80 Vybudovanie systému ekologickej 

poľnohospodárskej výroby na EÚ 

úrovni v Srbskej republike 

30.09.2009 

SAMRS/ 

2009/03/01 

Obec Oslany SRB Infraštruktúra 199 168,00 191 518,00 Kvalitný vodovod - rozhodujúca 
podmienka ekonomického a 

ekologického rozvoja obce Novo 

Miloševo 

27.10.2009 

SAMRS/ 

2009/03/12 

RRATK SRB infraštruktúra 199 365,00 198 410,00 Výstavba magistrálneho vodovodu 

Subotica-Palić 

30.11.2009 

SAMRS/ 

2009/03/14 

Aquaflot s.r.o. SRB Infraštruktúra 198 916,00 198 916,00 Výstavba kanalizačného systému v 
meste Hajdušica 

04.11.2009 

SAMRS/ 

2009/03/19 

Občianske 

zdruţenie "Pre 

Rozvoj" 

SRB Infraštruktúra 199 998,50 186 416,00 Rekonštrukcia budovy Gymnázia 

"20. Oktobar" 

04.11.2009 

SAMRS/ 

2009/03/20 

Občianske 
zdruţenie 

BOVAP 

SRB Infraštruktúra 196 770,00 189 922,00 Zlepšenie pracovných podmienok 
pre zdravotne postihnutých v 

spoločenskom podniku D.P. DES 

Novi Sad 

04.11.2009 
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SAMRS/ 

2009/04/03 

ASTRAIA s.r.o. ČH, 
BA, 

MK 

Podpora vzniku 
nových 

podnikateľských 

aktivít a rozvoj 
trhového prostredia 

195 212,00 179 934,00 Budovanie národných kapacít v 
oblasti implementácie systémov 

manaţérstva kvality a systémov 

environmentálneho manaţérstva v 
Čiernej Hore, Macedónsku a Bosne 

a Hercegovine 

24.09.2009 

SAMRS/ 

2009/04/05 

ICZ Slovakia, 

s.r.o. 

BA Rozvoj 

infraštruktúry s 

pozitívnym vplyvom 
na TUR a ochranu 

ŢP 

189 565,00 186 315,00 Vybudovanie technickej 

infraštruktúry s cieľom 

zefektívnenia činností v oblasti 
poskytovania komunálnych sluţieb 

28.09.2009 

SAMRS/ 

2009/04/06 

Slovenská 
obchodná a 

priemyselná 

komora, 
Bratislava 

MK Podpora vzniku 
nových 

podnikateľských 

aktivít a rozvoj 
trhového prostredia 

130 300,00 109 169,00 Posilnenie MSP - cesta k 
hospodárskemu rastu a integrácii s 

EÚ 

29.09.2009 

SAMRS/ 

2009/04/10 

Podnikateľská 

aliancia 
Slovenska 

MK Budovanie trhového 

prostredia  

114 751,00 89 402,00 Zlepšenie podnikateľského 

prostredia a trhu práce v 
Macedónsku prostredníctvom 

transferu úspešného know-how zo 

Slovenska 

30.11.2009 

SAMRS/ 

2009/04/11 

KPMG 

Slovensko spol. 

s r.o. 

BA Podpora vzniku 

nových 

podnikateľských 
aktivít a rozvoj 

trhového prostredia 

187 813,00 181 093,00 Pomoc Bosne a Hercegovine pri 

reforme trhu s elektrickou energiou 

v súlade s poţiadavkami EÚ 

29.09.2009 

SAMRS/ 

2009/04/20 

UKF Nitra BA Pomoc pri integrácii 
do MO, Budovanie 

kapacít 

199 960,00 152 575,00 Podpora systému sociálnej ochrany 30.11.2009 

SAMRS/ 

2009/04/24 

Geofyzikálny 
ústav 

Slovenskej 
akadémie vied 

(SAV) 

BA Rozvoj 
infraštruktúry s 

pozitívnym vplyvom 
na TUR a ochranu 

ŢP 

101 771,00 99 578,00 Development of Earthquake 
Monitoring Infrastructure for 

Bosnia and Herzegovina 

30.10.2009 

SAMRS/ 

2009/05/01 

SAVIO o.z. SU Sociálna 
infraštruktúra 

147 633,00 147 633,00 St. Joseph Vocational Training 
Centre - automatická dielňa 

30.10.2009 

SAMRS/ 

2009/05/03 

eRko - hnutie 

kresťanských 

spoločenstiev 
detí 

SU Vzdelávanie 149 635,00 144 635,00 Tréningovén centrum Sv. Petra 

Clavera v Rumbeku, Juţný Sudán  

13.11.2009 

SAMRS/2

009/05/04 

Nadácia Integra SU Zdravotníctvo 150 000,00 143 177,42 Ambulancia - zdravotná 

starostlivosť a vzdelanie pre Kabele 
15 

30.11.2009 

SAMRS/ 

2009/05/05 

Trnavská 

univerzita v 
Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a 

soc. práce 

SU Vzdelávanie 149 858,00 149 858,00 Rozvoj kapacít v ošetrovateľstve, 

pôrodnej asistencii a komunitnom 
zdravotníctve 

13.11.2009 

SAMRS/ 

2009/06/02 

SAVIO o.z. KE Sociálna 

infraštruktúra 

137 734,00 137 734,00 Stolárska dielna v Bosco Boys v 

Nairobi 

30.10.2009 

SAMRS/ 

2009/06/03 

Humanistické 
hnutie 

NAROVINU 

KE Zdravotníctvo 199 409,00 189 307,00 Rozšírenie jestvujúceho 
komunitného centra "Ostrov 

nádeje" - výstavba Zdravotného 

strediska s lôţkovou časťou, 
poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti a prevencie pre 10 000 

obyvateľov oblasti Rusinga Island v 
Keni 

30.11.2009 

SAMRS/ 

2009/06/04 

Ústav zoológie, 

SAV 

KE potravinová 

bezpečnosť 

173 461,00 167 507,68 Vybudovanie chovného zariadenia 

na produkciu sterilných samcov tse-
tse múch pre ich eradikáciu na 

postihnutých územiah Kene 

10.11.2009 

SAMRS/ 

2009/06/06 

Človek v 

ohrození 

KE Podpora vzniku 

nových 

podnikateľských 
aktivít 

105 291,00 105 291,00 Podpora socioekonomického 

rozvoja vidieka v Západnej Keni 

prostredníctvom budovania kapacít 
v oblasti podnikania, rozvoja 

zamestnanosti a posilňovania 

komunitnej participácie 

10.11.2009 

SAMRS/ 

2009/06/08 

Nadácia Pontis KE Vzdelávanie 91 310,00 80 640,00 Zvyšovanie počítačovej gramotnosti 

učiteľov a študentov v 

juhovýchodnej Keni 

13.11.2009 

SAMRS/ 

2009/07/01 

Environmental 

Institute, s.r.o. 

GE Ochrana ŢP 125 485,00 116 744,00 Podpora procesu zlepšenia 

manaţmentu kvality monitoringu 

kvality vôd a informačného systému 
ako nástroja pre rozhodovací proces 

v politike ochrany vôd v Gruzínsku 

30.10.2009 
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SAMRS/ 

2009/07/03 

ASTRAIA s.r.o. UA Budovanie trhového 
prostrediBTP 

149 664,90 143 632,00 Budovanie národných kapacít v 
oblasti implementácie systémov 

manaţérstva kvality a systémov 

environmentálneho manaţérstva v 
Ukrajine 

10.11.2009 

SAMRS/ 

2009/07/05 

Človek v 

ohrození 

GE Sociálny rozvoj 149 823,00 149 723,00 Zníţenie vylúčenia 

marginalizovaných skupín 
gruzínskych vysídlencov 

30.11.2009 

SAMRS/ 

2009/07/06 

ADRA- 

Adventistická 
agentúra pre 

pomoc 

MD infraštruktúra 145 484,00 139 356,00 Pitná voda pre Dezghinju (Drinking 

Water for Dezghinja - DWD) 

12.11.2009 

SAMRS/ 

2009/07/10 

Pontis BY Občianska 
spoločnosť 

116 473,00 105 578,00 Spolupráca pre komunitu: podpora 
medzisektorovej spolupráce v 

Bielorusku na základe slovenských 
skúseností 

30.11.2009 

SAMRS/ 

2009/07/13 

SLOVENSKO-

GRUZÍNSKY 
SPOLOK 

(SGS) 

GE Občianska 

spoločnosť OS 

149 993,00 140 692,00 IDP kluby mládeţe - podpora a 

ďalší rozvoj 

30.10.2009 

SAMRS/ 

2009/07/16 

Tabita n.o. UA Sociálny rozvoj 141 465,00 139 383,00 Sociálna stanica ROMSOM 13.11.2009 

SAMRS/ 

2009/07/18 

Academia 

Istropolita Nova 

UA Občianska 

spoločnosť 

144 123,00 138 299,00 Vysoké školy ako zdroj 

posilňovania občianskej spoločnosti 
v susednej Ukrajine; Slovensko - 

sprostredkovateľ na ceste 

ukrajinských akademikov do 
nového európskeho univerzitného 

priestoru 

10.11.2009 

SAMRS/ 

2009/08/01 

Slovenské 
biologické 

sluţby, a.s. 

MGL Budovanie trhového 
prostredia 

145 610,00 135 515,00 Vybudovanie trvalo udrţateľného 
programu šľachtenia dobytka v 

Mongolsku 

30.10.2009 

SAMRS/ 

2009/08/03 

Slovensko-

vietnamská 
obchodná 

komora 

VN Vzdelávanie 135 376,00 131 045,00 Ivonatívne ekoniomické a 

podnikateľské vzdelávanie ako 
súčasť rozvoja Vietnamu 

16.11.2009 

SAMRS/ 

2009/08/05 

ENGEO consult KG Infraštruktúra 116 010,00 108 510,00 Analýza súčasného stavu 

nakladania s odpadmi mestskej 

aglomerácie Biškek a projekt na 

jeho zlepšenie 

30.11.2009 

SAMRS/ 

2009/08/09 

MAGNA Deti v 

núdzi 

VN Zdravotníctvo 149 333,00 142 332,10 Vybudovanie integrovanej 

starostlivosti v oblasti prevencie 

prenosu HIV z matky na dieťa v 
Národnej pediatrickej nemocnici, 

Ha Noi, Viet Nam 

13.11.2009 

SAMRS/ 

2009/08/10 

ADRA- 
Adventistická 

agentúra pre 

pomoc 

MD Sociálna 
infraštruktúra 

150 000,00 126 790,00 Rozvoj komunitného 
rehabilitačného strediska 

13.11.2009 

SAMRS/ 

2009/08/11 

Slovenské 

centrum pre 

komunikáciu a 
rozvoj 

KG Podpora vzniku 

nových 

podnikateľských 
aktivít a rozvoj 

trhového prostredia 

104 104,00 102 894,00 RYŢA Z UZGENU – stratégia na 

zníţenie chudoby a rozvoj malého 

podnikania prostredníctvom 
podpory tradičného 

pľnoshospodárstva v juţnom 

Kirgizsku“ 

13.11.2009 

SAMRS/ 

2009/09/02 

Slovenská 

technická 
univerzita v 

Bratislave 

(STU) 

AF Vzdelávanie 149 940,00 149 940,00 Rozvoj kapacity ľudských zdrojov 

na Kábulskej polytechnickej 
univerzite 

10.11.2009 

SAMRS/ 

2009/09/03 

Ales, a.s. AF Sociálna 

infraštruktúra 

146 235,00 145 635,00 Vzdelávanie matiek v starostlivosti 

o dieťa v zdraví a v chorobe 

prostredníctvom verejne 
dostupných didaktických panelov 

13.11.2009 

SAMRS/ 

2009/09/04 

Človek v 

ohrození 

AF Podpora vzniku 

nových 
podnikateľských 

aktivít a rozvoj 

trhového prostredia 

148 928,00 148 928,00 Socio - ekonomický rozvoj vidieka 

v Afganistane 

06.11.2009 

SAMRS/ 

2009/09/07 

Slovensko - 

Afgánska 

obchodná 

komora 

AF Sociálna 

infraštruktúra 

139 264,00 125 983,50 Vybudovať urgentný príjem 

rozšírením Nemocnice "Lodin" - 

Provincia Logar-Mohammad Agha 

distrikt 

30.11.2009 

SAMRS/ 

2008/05/03 

SITA SVK Verejná 

informovanosť 

32 700,00 31 700,00 Komplexná multimediálna 

informovanosť o rozvojovej pomoci 

28.05.2009 

SAMRS/ Človek v SVK Rozvojové 21 687,00 21 487,00 Podpora globálneho rozvojového 14.05.2009 
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2008/05/06 ohrození vzdelávanie vzdelávania na VŠ 

SAMRS/ 

2008/05/08 

LAURA SVK Rozvojové 

vzdelávanie 

30 000,00 28 670,00 Mediálne vzdelávanie študentov SŠ 15.06.2009 

SAMRS/ 

2008/05/09 

eRKO SVK Budovanie kapacít 
pre rozvojovú 

pomoc 

32 531,00 32 291,40 budovanie kapacít rozvojových 
pracovníkov Dobrej noviny 

01.06.2009 

SAMRS/ 

2008/05/11 

SAVIO SVK Rozvojové 
vzdelávanie 

32 890,00 28 400,00 zvyšovanie povedomia detí a 
mládeţe o rozvojovej problematike 

25.06.2009 

SAMRS/ 

2008/05/13 

SVCC SVK Verejná 

informovanosť  

32 215,00 22 350,00 informovanie verejnosti o 

rozvojovej pomoci pre Vietnam 

30.09 2009 

SAMRS 

/2008/05/1

4 

NARMSP SVK Verejná 

informovanosť  

24 393,60 20 454,00 zvyšovanie povedomia malých a 

stredných podnikateľov o 

príleţitostiach v rozvojových 
krajinách 

14.05.2009 

SAMRS/ 

2008/05/15 

Platforma 

MVRO 

SVK KAP Budovanie 

kapacít pre 
rozvojovú pomoc 

33 000,00 33 000,00 inštitucionálna podpora budovania 

kapacít PMVRO 

29.04.2009 

SAMRS/ 

2008/05/16 

MAGNA - Deti 

v núdzi 

SVK Verejná 

informovanosť 

33 000,00 31 330,00 vydávaním neperiodickej publikácie 

otvárať dialóg o rozvojových 
krajinách 

10.06.2009 

SAMRS/ 

2008/05/18 

Fair trade SVK Verejná 

informovanosť 

22 370,40 20 170,40 Aktivity na propagáciu fair trade v 

médiách a pre širokú verejnosť 

30.09.2009 

SAMRS/ 

2008/05/19 

Nadácia Pontis SVK Rozvojové 

vzdelávanie 

a verejná 
informjovanosť 

33 000,00 32 180,00 zvýšenie podpory poskytovania 

rozvojovej pomoci zo strany 

politikov, novinárov, študentov 

29.06.2009 

SAMRS/ 

2008/05/20 

CEP SVK VZD,INF 
Rozvojové 

vzdelávanie 

a verejná 
informjovanosť 

32 853,00 29 832,00 Informácie o potrebe rozvojovej 
pomoci pre študentov VŠ 

24.06.2009 

SAMRS/ 

2008/05/21 

INTEGRA SVK Verejná 

informovanosť 

33 000,00 29 400,00 zapojenie slovenskej verejnosti do 

odstraňovania chudoby vo 
východnej Afrike 

30.06.2009 

SAMRS/ 

2008/05/22 

PDCS SVK Budovanie kapacít 

pre rozvojovú 
pomoc 

32 012,00 28 345,00 príprava vzdelávacieho programu 

pre rozvojových pracovníkov 

17.06.2009 

SAMRS/ 

2008/05/28 

Nadácia M. 
Šimečku 

SVK Verejná 
informovanosť 

32 050,00 28 123,17 informácie z prostredia komunít 
nových menšín pre verejnosť 

01.06.2009 

SAMRS/ 

2007/EK/ 

05 

FAIRTRADE 

SLOVAKIA 
s.r.o. 

SVK Rozvojové 

vzdelávanie 
a verejná 

informovanosť 

19 350,00 19 350,00 zvýšenie povedomia o fair trade ako 

alternatívnom spôsobe svetového 
obchodu 

05.03.2009 

SAMRS/ 

2007/EK/ 

05 

FAIRTRADE 
SLOVAKIA 

s.r.o. 

SVK VZD,INF 
Rozvojové 

vzdelávanie 

a verejná 
informovanosť 

19 350,00 19 350,00 zvýšenie povedomia o fair trade ako 
alternatívnom spôsobe svetového 

obchodu 

05.03.2009 

SAMRS/ 

2008/EK/ 

01 

Nadácia Integra SVK INF Verejná 

informovanosť 

5 487,00 5 487,00 informovanie verejnosti na podporu 

sponzorstva detí z Kene 

18.05.2009 

SAMRS/ 

2008/EK/ 

02 

Človek v 

ohrození 

SVK Rozvojové 

vzdelávanie 

50 539,00 50 539,00 vzdelávanie ţiakov a učiteľov o 

Miléniových rozvojových cieľoch v 
kontexte Afganistanu 

19.05.2009 

SAMRS/ 

2008/EK/ 

03 

Človek v 

ohrození 

SVK Budovanie kapacít 

pre rozvojovú 
pomoc 

7 412,43 7 412,43 posilnenie budovania kapacít v 

partnerstvách medzi neštátnymi 
subjektami a európskymi 

inštitúciami  

19.05.2009 

SAMRS/ 

2008/EK/ 

04 

Človek v 

ohrození 

SVK Rozvojové 

vzdelávanie 

13 378,86 13 378,86 vytvorenie siete motivovaných škôl 

v 5 európskych krajinách zamerané 

na enviromentálnu udrţateľnosť  

19.05.2009 

SAMRS/ 

2009/EK/ 

01 

eRko SVK  Rozvojové 

vzdelávanie 

a verejná 
informovanosť 

8 462,00 8 462,00 udrţateľný manaţment prírodných 

zdrojov pre rozvoj všetkých 

13.11.2009 

SAMRS/ 

2009/EK/ 

02 

ŠPIRÁLA SVK Rozvojové 

vzdelávanie 
a verejná 

informovanosť 

14 208,00 14 208,00 udrţateľný manaţment prírodných 

zdrojov pre rozvoj všetkých 

10.11.2009 

SAMRS/ 

2009/A/01 

Človek v 
ohrození 

SVK Verejná 
informovanosť 

3 000,00 3 000,00 Medzinárodný festival 
dokumentárných filmov Jeden svet 

2009 

30.09.2009 

SAMRS/ 

2009/A/02 

ZU Belehrad SRB rozvoj občianskej 
spoločnosti 

 4 986,00  05.10.2009 

SAMRS/ 

2009/A/03 

Nadácia 

pomocné ruky 

BA Sociálna 

infraštruktúra 

199 710,00  Centrum pomoci pre ţeny v 

Srebrenici 
  

SAMRS/ OZ - Nádej pre GE rozvoj občianskej 149 825,00  Pomoc Gruzínsku a odstraňovanie   



 15 

2009/A/04 človeka - Na-Čo spoločnosti následkov vojny, prevencia 
konfliktov na lokálnej úrovni 

 

Obr.č.1: 

Podiely prioritných krajín na počtoch úspešných projektov bilaterálnej oficiálnej rozvojovej 

pomoci v %. 

 

 

0br.č.2: Podiel skupín žiadateľov na celkovom počte úspešných projektov bilaterálnej 

oficiálnej rozvojovej pomoci v % 
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Obr.č.3: Podiely sektorových priorít na počtoch projektov bilaterálnej oficiálnej rozvojovej 

pomoci v %. 

 

 

 

4.2.2. Kofinancovanie projektov EÚ 

Okrem projektov z výziev boli v zmysle národného programu kofinancovaním podporené 

ţiadosti o projekty schválené Európskou komisiou, ktoré spĺňali podmienky stanovené agentúrou. 

Tieto projekty sú v tabuľke č.3 v číslovaní odlíšené symbolom EK. Celkovo bolo v roku 2009 

takto podporených 8 projektov v celkovej hodnote 138 187 EUR. Projekty boli podporené 

z prostriedkov programov 2007 aţ 2009, z toho z Národného programu 2009 boli k 15.12.2009 

podporené 2 projekty v hodnote 22 670 EUR. 

 

4.2.3. Aktuálne rozvojové výzvy 

Z poloţky Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na rok 

2009 „Aktuálne rozvojové výzvy vyplývajúce zo strednodobej stratégie“ boli podporené 4 

projekty v celkovej hodnote 311 434 €, ktoré sú v tabuľke č.3 odlíšené v číslovaní symbolom A. 

Jedná sa o jeden projekt verejnej informovanosti, jeden mikrograntový projekt a dva projekty 

naliehavých zahraničnopolitických priorít (pomoc ţenám v Srebrenici a odstraňovanie následkov 

vojny v Gruzínsku) 
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4.2.4. Mikrogranty  

V roku 2009 sa realizoval program mikrograntov  prostredníctvom ZÚ Belehrad (pre 

projekty miestnych subjektov v Srbsku), prostredníctvom SÚ Priština v Kosove, ZÚ Sarajevo 

(projekty v Bosne a Hercegovine), ZÚ Nairobi (projekty v Keni), ZÚ Minsk (projekty 

v Bielorusku), ZÚ Kyjev (projekty na Ukrajine) a ZÚ Bukurešť (projekty v Moldavsku). Na 

schému bola určená celková suma pre jeden ZÚ do výšky 35 tis. EUR s výnimkou ZÚ Belehrad, 

pre ktorý bola vyčlenená suma 70 000EUR. Maximálna hodnota jedného mikrograntového 

projektu je 5000EUR. V roku 2009 sa uzatvárali aj kontrakty na mikrogranty pre ZÚ Belehrad 

a ZÚ Sarajevo zo zostávajúcich prostriedkov Národného programu 2008. Počet projektov 

schválených v roku 2009 spolu s hodnotou kontraktov je uvedený v tabuľke č.4. Zoznam projektov 

a ich základnú identifikáciu uvádza tabuľka č.5.   

 

Tabuľka č. 4: Schválené prostriedky na mikrogranty 2009 v eurách 

 

Názov ZU počet Kontrahované 

ZÚ- Belehrad, Srbsko 2009 20                    69 993,00   

ZÚ- Sarajevo, BaH 2009 8                    34 963,00  

ZÚ Bukurešť, Moldavsko 2009 8                    35 000,00   

ZÚ Kyjev, Ukrajina  2009 8                    34 996,37   

ZÚ Minsk, Bielorusko 2009 3                    12 690,00   

ZÚ Keňa, Nairobi 2009 8                    35 000,00   

CELKOVE 55                  222 642,37   

 

Tabuľka č. 5: Prehľad projektov mikrograntovej schémy schválených v roku 2009 

 

číslo projektu Názov mikrograntu SZ štát ZU 

SAMRS/SG/2009/02SRB Zdravšie detstvo INF  RS   ZÚ Belehrad  

SAMRS/SG/2009/03SRB Poľovníci prispievajú k rozvoju komunity OS  RS   ZÚ Belehrad  

SAMRS/SG/2009/04SRB Oprava budovy fary a modlitebne v Hajdušici INF  RS   ZÚ Belehrad  

SAMRS/SG/2009/06SRB IT podpora pre príslušníkov menšín s postihnutím, Kosovo OS  RS   ZÚ Belehrad  

SAMRS/SG/2009/07SRB Vodovodné potrubie pre Mušnikovo INF  RS   ZÚ Belehrad  

SAMRS/SG/2009/08SRB Kurz tkania a šitia pre srbské ţeny SOI  RS   ZÚ Belehrad  

SAMRS/SG/2009/09SRB Rozširovanie obzoru srbských občanov o najlepších praktikách 

EÚ 

OS  RS   ZÚ Belehrad  

SAMRS/SG/2009/10SRB Nákup motokultivátora POD  RS   ZÚ Belehrad  

SAMRS/SG/2009/11SRB Cyklisticko-horská expedícia SLOVAKIA 2009 VZD  RS   ZÚ Belehrad  

SAMRS/SG/2009/12SRB Slovenské insitné umenie v Srbsku-kolekcia galérie Babka 
Kovačica 

OS  RS   ZÚ Belehrad  

SAMRS/SG/2009/13SRB Inštalácia bezpečnostného osvetlenia v dedine Ţivinjane SOI  RS   ZÚ Belehrad  

SAMRS/SG/2009/14SRB Nákup moderného zariadenia pre občanov Jánošíka VZD  RS   ZÚ Belehrad  

SAMRS/SG/2009/15SRB Rekonštrukcia existujúceho trhoviska v Silbaši OS  RS   ZÚ Belehrad  

SAMRS/SG/2009/16SRB Kúpa počítača, kopírovacieho a fax stroja VZD  RS   ZÚ Belehrad  

SAMRS/SG/2009/17SRB Európsky večer-Naj Európan 2009/10, 10 rokov boja DEM  RS   ZÚ Belehrad  

SAMRS/SG/2009/18SRB Adaptácia miestností Matičného domu vo Vojlovici INF  RS   ZÚ Belehrad  
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SAMRS/SG/2009/19SRB Oprava krovu INF  RS   ZÚ Belehrad  

SAMRS/SG/2009/20SRB Výpočtovou technikou bliţšie k EÚ VZD  RS   ZÚ Belehrad  

SAMRS/SG/2009/21SRB Rozšírenie kapacity škôlky v obci Donja Gušterica INF  RS   ZÚ Belehrad  

SAMRS/SG/2009/22SRB Slovak Aid humanitárna asistencia pre znevýhodnených k/Srbov 
v dedine Drajčiči 

HUM  RS   ZÚ Belehrad  

SAMRS/SG/2009/01BaH Hudobný autobus Srebrenica SOI  BA   ZÚ Bosna a Hercegovina  

SAMRS/SG/2009/03BaH Zakúpenie centrifúgy a regulačných ventilov na kyslíkové bomby ZDR  BA   ZÚ Bosna a Hercegovina  

SAMRS/SG/2009/04BaH Elektrické osvetlenie ulice v časti Taševac INF  BA   ZÚ Bosna a Hercegovina  

SAMRS/SG/2009/05BaH Rekonštrukcia cestných úsekov Radoţelje-Paravci(1km)-
Radoţelje-Hunkoviči-Skorupani (3km) 

INF  BA   ZÚ Bosna a Hercegovina  

SAMRS/SG/2009/06BaH Rekonštrukcia budovy mestského zastupiteľstva INF  BA   ZÚ Bosna a Hercegovina  

SAMRS/SG/2009/07BaH Renovácia stavby Dom na Polceste Balgovac-Vogošča INF  BA   ZÚ Bosna a Hercegovina  

SAMRS/SG/2009/08BaH Rekonštrukcia ihriska na základnej škole INF  BA   ZÚ Bosna a Hercegovina  

SAMRS/SG/2009/09BaH o 5 12 pre Európu VINF  BA   ZÚ Bosna a Hercegovina  

SAMRS/SG/2009/01RO Nákup veslovacích zariadení VZD  MO   ZÚ Rumunsko  

SAMRS/SG/2009/02RO Výmena okien a dverí INF  MO   ZÚ Rumunsko  

SAMRS/SG/2009/03RO Oprava Kultúrneho domu INF  MO   ZÚ Rumunsko  

SAMRS/SG/2009/04RO Dobudovanie internátu pre Slepeckú úniu v Kišiňove INF  MO   ZÚ Rumunsko  

SAMRS/SG/2009/05RO Oprava cestných úsekov v obci Glinjeni INF  MO   ZÚ Rumunsko  

SAMRS/SG/2009/06RO Oprava strechy strednej školy v obci Saratenii Vechi INF  MO   ZÚ Rumunsko  

SAMRS/SG/2009/07RO Nákup elektronickej techniky na vzdelávací proces VZD  MO   ZÚ Rumunsko  

SAMRS/SG/2009/08RO Pitná voda pre občanov obce Zahareuca OZP  MO   ZÚ Rumunsko  

SAMRS/SG/2009/01UA 55. plenárne zhromaţdenie ATA, Budovanie bezpečnosti 

občianskej spoločnosti v medzinárodnej súvislosti súčasné 

vnímanie, rozvoj a perspektívy 

DEM  UA   ZÚ Kyjev  

SAMRS/SG/2009/02UA Bilancia práce- Implementácia na Ukrajine DEM  UA   ZÚ Kyjev  

SAMRS/SG/2009/03UA Zakúpenie interiérových dverí pre všeobecno-vzdelávaciu školu SOI  UA   ZÚ Kyjev  

SAMRS/SG/2009/04UA Rekonštrukcia budovy múzea ukrajinsko-česko-slovenského 

priateľstva 

INF  UA   ZÚ Kyjev  

SAMRS/SG/2009/05UA Nákup učebných pomôcok pre ţiakov VZD  UA   ZÚ Kyjev  

SAMRS/SG/2009/06UA Rekonľštrukcia priestorov Kultúrneho centra INF  UA   ZÚ Kyjev  

SAMRS/SG/2009/07UA Rozvoj Euro-Atlanickej integrácie OS  UA   ZÚ Kyjev  

SAMRS/SG/2009/08UA Výmena okien na budove školy INF  UA   ZÚ Kyjev  

SAMRS/SG/2009/01KE Fair Trade Certifikáty POB  KE   ZÚ Nairobi  

SAMRS/SG/2009/02KE Výţiva pre deti z Mukuru a Lunga POB  KE   ZÚ Nairobi  

SAMRS/SG/2009/03KE Praktické školenia pre ţeny VZD  KE   ZÚ Nairobi  

SAMRS/SG/2009/04KE Rozvoj detí a mládeţe VZD  KE   ZÚ Nairobi  

SAMRS/SG/2009/05KE Centrum ţien VZD  KE   ZÚ Nairobi  

SAMRS/SG/2009/06KE Vybudovanie triedy a kuchyne pre deti v Centre God with Us SOI  KE   ZÚ Nairobi  

SAMRS/SG/2009/07KE Sirotinec Noor ZDR  KE   ZÚ Nairobi  

SAMRS/SG/2009/08KE Zariadenie pre školskú kniţnicu VZD  KE   ZÚ Nairobi  



 19 

SAMRS/SG/2009/01BY Krátka gramatika slovenského jazyka v Bieloruštine VZD  BY   ZÚ Minsk  

SAMRS/SG/2009/02BY Rozvoj techniky VZD  BY   ZÚ Minsk  

SAMRS/SG/2009/03BY The Lifework ZDR  BY   ZÚ Minsk  

 

Jedná sa o 55 projektov v hodnote 222 642,37  EUR. Realizované mikrogranty prispeli 

k väčšej adresnosti a flexibilite Slovak Aid. V budúcnosti však bude potrebné dôslednejšie 

posudzovať rozvojový aspekt navrhovaných projektov. 

 

4.2.5. Humanitárna pomoc  

 

Ďalšou poloţkou, na ktorú uzatvorila SAMRS kontrakty na základe výberu uskutočneného 

MZV SR je humanitárna pomoc. Kontrahovanie v rámci poloţky z NP 2009 bolo 206 997 EUR. 

Koordinátorom a zároveň poskytovateľom humanitárnej pomoci SR do zahraničia je MZV SR, 

ktoré realizuje pomoc v spolupráci s vybranými partnermi. Najdôleţitejší partner MZV SR pri 

zabezpečovaní materiálnej humanitárnej pomoci je Ministerstvo vnútra SR. Ďalšími partnermi sú 

Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo pôdohospodárstva SR.  

 

Humanitárnu pomoc poskytovalo MZV SR prostredníctvom SAMRS z rozpočtu dvojstrannej 

rozvojovej pomoci - podpora humanitárnej pomoci do zahraničia a z poloţky aktuálne rozvojové 

výzvy vyplývajúce zo strednodobej stratégie na základe rozhodnutia ministra zahraničných vecí 

SR.  

 

MZV SR taktieţ zabezpečuje poskytnutie finančného príspevku medzinárodným humanitárnym 

organizáciám, resp. priamo prijímajúcej  strane.  

 

Poskytnutie humanitárnej pomoci bolo schválené 8 krajinám (Macedónsko, Kambodţa, 

Afganistan, Taiwan, Palestína, Ukrajina, Laos a Etiópia) v celkovej výške  207 tis. EUR. V rámci 

urgentnej humanitárnej pomoci MZV SR poskytlo finančné prostriedky UNICEF-u na zakúpenie 

vakcíny proti obrne, ktorými bolo zaočkovaných 250 tisíc detí v Afganistane. 

V roku 2009 sa nepodarilo zrealizovať prevod fin. prostriedkov na Humanitárnu pomoc pre Laos v 

dôsledku neposkytnutia súčinnosti zo strany Laosu. Predpokladá sa realizácia transferu v roku 

2010. 

 

Tabuľka č. 6: Schválené prostriedky na humanitárnu pomoc 2009 v eurách 

 

Číslo Krajina Kontrahovaná suma 

HIP  /2009/01 Macedónsko        20 000,00   

HIP  /2009/02 Kambodţa        36 000,00   

HIP  /2009/03 Afganistan        30 000,00   

SAMRS/2009/HUM/04 Taiwan        10 000,00   

SAMRS/2009/HUM/05 Palestína        66 000,00   

SAMRS/2009/HUM/06 Ukrajina        24 996,69   

SAMRS/2009/HUM/07 Laos        10 000,00   

SAMRS/2009/HUM/08 Etiópia        10 000,00   

 SPOLU:      206 996,69   
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4.2.5. Celkové zhodnotenie kontrahovania 

SAMRS uzatvorila v roku 2009 kontrakty v celkovej hodnote 7  583 062,53 EUR, z čoho 

7 136 624,56 EUR predstavovali kontrakty z NP 2009. Rozdiel tvoria kontrakty na vzdelávacie 

projekty, kde bolo pouţitých 150 tis. EUR z prostriedkov NP 2009.  

 

Tabuľka č. 7: Objemy a počty schválených projektov na oficiálnu rozvojovú pomoc z NP 

2009 na základe Kontraktu MZV - SAMRS 2009 

 

Inštrument Národného programu počet kontrahovaná suma 

1. Programové krajiny 1.1 AF 4                  570 486,50 €  

 1.2 KE 5                  680 479,68 €  

  1.3 SRB 11               1 718 052,80 €  

2. Projektové krajiny 2.1 BY,GE,MD,UA 8               1 073 407,00 €  

  2.2 AL,BA,ČH,MK 7                  998 066,00 €  

 2.3 KZ,KG,MN,TJ,VN 6                  747 086,10 €  

  2.4 ET,SD,MZ 4                  585 303,42 €  

3. Vzdelávacie projekty (Výzvy 2008) 16                  446 437,97 €  

4. Aktuálne rozvojové výzvy 4                  311 434,00 €  

5. Kofinancované projekty EK 2                    22 670,00 €  

6. Humanitárna pomoc   8                  206 996,69 €  

7. Mikrogranty  55                  222 642,37 €  

  CELKOVY SUMAR: 130               7 583 062,53 €  

  (bez Výzvy z roku 2008) 114               7 136 624,56 €  

 

 

4.3.Monitorovanie a kontrola dvojstrannej rozvojovej pomoci  

 

SAMRS uskutočňovala v priebehu roka 2009 monitorovanie a kontrolu prebiehajúcich 

projektov dvojstrannej rozvojovej pomoci v zmysle spracovaného ročného plánu. Zdrojmi 

monitorovania boli priebeţné správy z projektov, dodávané kontraktormi a schvaľované agentúrou 

v štvrťročných intervaloch, ako aj záverečné správy z projektov. Ďalšími zdrojmi monitorovania 

boli monitorovacie cesty na mieste a výsledky kontroly projektov, ktoré sa realizovali na 

Slovensku aj v zahraničí s cieľom monitorovania konkrétnych projektových aktivít, riešenia 

nezrovnalostí projektov, prípadne kompletného monitorovania a kontroly projektu. Zamestnanci 

SAMRS vykonali 14 monitorovacích misií na mieste pre projekty implementované z programov 

2007 a 2008 v Macedónsku, Srbsku, Bielorusku a na Ukrajine. Jedna monitorovacia cesta do 

Kosova bola zameraná na monitorovanie mikrograntov.  

Ďalšími zdrojmi monitoringu boli osobné rozhovory zamestnancov agentúry s členmi 

projektových tímov, ktoré sa uskutočňovali z iniciatívy kontraktorov a v prípadoch zistených 

nezrovnalostí pri realizácii projektov z iniciatívy SAMRS. Na monitorovanie sa vyuţívali aj údaje 

z databázy projektov SAMRS, najmä finančného charakteru. 
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Výsledky monitorovania boli zaznamenávané na monitorovacích listoch projektov 

a spracované do polročných monitorovacích správ. V prípade zistených nedostatkov boli 

uskutočnené nápravné opatrenia. 

Pre rok 2010 agentúra plánuje zlepšenie procedúr monitorovacieho a kontrolného systému 

spracovaním implementačnej smernice a dobudovaním databázy projektov.  

 

4.4.Spolupráca s donormi 

 

V roku 2009 SAMRS posilňovala spoluprácu s partnerskými agentúrami. 

Najvýznamnejším partnerom v tomto smere je Rakúska rozvojová agentúra (ADA). 

Podpísaním Memoranda o spolupráci (MoU) dňa 21.1.2009 bola zavŕšená inštitucionalizácia 

spolupráce. Podľa memoranda budú v trojročnom období 2009 aţ 2011 realizované spoločné 

projekty s príspevkom kaţdej zmluvnej strany 1,5 mil. EUR. MoU stanovuje okruhy trojstrannej 

spolupráce predovšetkým v teritóriu Srbska a Etiópie (2 prioritné krajiny, v ktorých sa stretávajú 

záujmy obidvoch donorských krajín.). V roku 2009 boli stanovené základné rámce pre spoločné 

projekty, ktoré boli zohľadnené v návrhu NP 2010. Ďalšou formou spolupráce je budovanie 

kapacít. Slovenská strana vyuţíva priebeţne ponuku rakúskeho partnera na vzdelávacie aktivity a 

rakúske expertné skúsenosti pri organizovaní vzdelávacích a diskusných podujatí.  

V roku 2009 sa naďalej rozvíjala spolupráca v oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) 

s krajinami Vyšehradskej štvorky (V4). Vo februári 2009 SAMRS zorganizovalo stretnutie 

riaditeľov agentúr krajín V4 v Bratislave. Zúčastnení si vymenili názory a skúsenosti najmä z 

oblastí monitoringu a evaluácie projektov, národných stratégií rozvojovej pomoci v Afganistane, 

inovatívnych moţností financovania projektov a komunikácie s verejnosťou. Dohodli sa na 

ďalších pravidelných stretnutiach.  

V dňoch 9. - 10. septembra 2009 sa Bratislave konal seminár o koordinácii donorov krajín 

V4 v Srbsku. Podujatie organizovala nadácia Pontis v spolupráci so SAMRS s finančným 

príspevkom Vyšehradského fondu a Zvereneckého fondu pre občiansku spoločnosť v strednej a 

východnej Európe. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia Českej rozvojovej agentúry a účastníci z 

poľského a maďarského ministerstva zahraničných vecí, zástupcovia partnerských rozvojových 

agentúr zo Švédska, Rakúska a USA ako aj predstavitelia medzinárodných organizácií a zoskupení 

(UNDP, EBRD, Európska komisia, CEI – Central European initiative). K diskusii významným 

spôsobom prispeli hostia zo Srbska, medzi nimi štátna tajomníčka srbského ministerstva financií 

G. Lazarevic a zástupca riaditeľa Srbského úradu pre integráciu do EÚ S. Majstorovic. Srbsko je 

prioritnou krajinou rozvojovej pomoci v troch krajinách Vyšehradskej štvorky, zároveň je pre 

krajiny Vyšehradskej štvorky prirodzeným partnerom pre spoluprácu vzhľadom na regionálne 

podobnosti a historické skúsenosti. Koordináciou s inými krajinami sa Slovenská republika snaţí 

zvýšiť kvalitu programovania rozvojovej pomoci a jej konečný dopad. Srbská strana ocenila 

prejavenú iniciatívu krajín Vyšehradskej štvorky. Účastníci sa zhodli v potrebe posilnenia ďalšej 

spolupráce, najmä v oblasti odovzdávania skúseností z transformačného procesu a v pokračovaní 

diskusií v oblasti sektorových priorít.  

Začiatkom roka 2009 prezentovala moţnosti trilaterálnej spolupráce s novými členskými 

krajinami EÚ v priestore Východného partnerstva (Eastern partnership) Švédska rozvojová 

agentúra (SIDA) pod názvom “Partnership Programme”. V rámci programu existuje priestor na 

spolufinancovanie projektov a aktivít v rozvojových krajinách slovenskej ODA v prípade 

spoločného záujmu SAMRS so SIDA. Slovenskí kontraktori môţu o spolufinancovanie ţiadať aj 

priamo v zastúpeniach SIDA v prijímateľských krajinách. Predbeţne boli uskutočnené rozhovory 

so srbskou kanceláriou SIDA a moţnosti spolupráce sa črtajú v sektore podpory administratívy a 

riadenia verejných financií. 
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SAMRS nadviazala v roku 2009 spoluprácu s Medzinárodným úradom práce ILO, kde boli 

identifikované moţnosti spoločného projektu v Afganistane. Ďalšie smerovanie spolupráce bude 

závislé od pripravovanej stratégie rozvojovej pomoci SR pre túto krajinu. 

V roku 2009 pokračovala spolupráca SAMRS s medzinárodnými vládnymi organizáciami a 

regionálnymi zoskupeniami. Najdôleţitejším partnerom pre spoluprácu je Rozvojový program 

OSN UNDP. Spolupráca sa realizuje najmä formou aktivít v rámci zvereneckého fondu, kde sa 

zástupca SAMRS zúčastňuje na rokovaniach riadiaceho výboru. Od roku 2008 sa spolupráca 

pretransformovala do novej podoby, ktorá predstavuje prechod od projektového k programovému 

riadeniu. Cieľom tejto viacročnej iniciatívy je posilnenie rozvojovej spolupráce medzi SR a jej 

prioritnými krajinami a zdieľanie skúseností SR z obdobia ekonomickej a politickej transformácie. 

V roku 2009 pokračovala spolupráca s UNDP pri budovaní kapacít slovenských subjektov 

pôsobiacich v ODA, priorita sa postupne presúva na tvorbu kontrolných mechanizmov a procesov, 

sledovania celkových ukazovateľov rozvojovej pomoci. 

SAMRS iniciovala konzultácie aj s Vyšehradským fondom, ktorý realizuje mnoţstvo 

menších projektov v rámci V4, ako aj v niektorých prioritných krajinách rozvojovej pomoci krajín 

V4. Projekty sú orientované prevaţne na vzdelávanie, výmeny expertov a budovanie inštitúcii. 

Moţnosti spolupráce sa črtajú v oblasti spoločného monitorovania projektov, prípadne vo výmene 

skúseností týkajúcich sa realizácie jednotlivých etáp projektového cyklu. 

V roku 2009 boli nadviazané kontakty a uskutočnili sa rokovania na rôznych úrovniach aj s 

inými donormi. Uţšia spolupráca si vyţaduje zváţenie politických, technických aj 

administratívnych aspektov. V tomto smere sa predpokladá pokračovanie v identifikácii ďalších 

vhodných partnerov aj v roku 2010.  

 

 

4.5.Spolupráca s partnermi  

 

Pri realizácii politiky oficiálnej rozvojovej pomoci SR SAMRS spolupracuje so všetkými 

významnými aktérmi v rámci SR s cieľom dosiahnuť koherenciu národných politík pre zvýšenie 

efektívnosti a transparentnosti ODA. So svojimi partnermi tvorí verejno - súkromné partnerstvo 

napomáhajúce financovaniu a implementácii pomoci. V súlade s tým sa identifikujú úlohy a 

povinnosti partnerov súvisiace s ich rizikom a zodpovednosťou.  

Hlavným partnerom je MZV SR, predovšetkým odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci 

ORPO, s ktorým spolupracuje v zmysle platnej legislatívy predovšetkým pri príprave 

strategických politických dokumentov a návrhu legislatívnych predpisov. Pri realizácii rozvojovej 

pomoci sa SAMRS zapája do činnosti Koordinačného výboru pre oficiálnu rozvojovú pomoc a 

administruje projektovú komisiu. Spolupracuje tieţ z ďalšími relevantnými útvarmi ministerstva a 

s príslušnými zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí, najmä pri identifikácii pomoci, realizácii 

mikrograntovej schémy a monitorovaní projektov. 

Pravidelne komunikuje s poslancami Národnej rady SR na rôznych úrovniach, ktorých 

informuje o svojej činnosti a ktorí sú nápomocní pri zefektívňovaní systému rozvojovej pomoci 

SR ako aj pri komunikácii témy smerom k verejnosti. 

SAMRS spolupracuje s relevantnými ústrednými orgánmi štátnej správy na expertnej úrovni 

pri identifikácii pomoci, posudzovaní projektov a ich realizácii. 

Najväčšiu skupinu partnerov predstavujú ţiadatelia. Z nich špecifickú časť tvorí mimovládny 

sektor zastrešený Platformou mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO). Táto si za krátku 

dobu svojej existencie našla svoje miesto v systéme rozvojovej pomoci a svojimi podnetmi a 

expertnými skúsenosťami napomáha pri implementácii pomoci, rozvojovom vzdelávaní, budovaní 

kapacít a komunikácii s verejnosťou. 

Ďalšou skupinou je podnikateľský sektor. S cieľom navrhnúť systém SAMRS realizovala v 

druhej polovici 2009 projekt pod názvom „Analýza moţností a príprava právneho rámca na 

vytvorenie efektívnej spolupráce medzi SAMRS, Obchodnou a priemyselnou komorou, Záručnou 

a rozvojovou bankou (SZRB), EXIMBANKOU SR, ako aj na spolufinancovanie rozvojových 
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programov/projektov a malých grantových schém v prijímateľských krajinách“. Projekt bol 

ukončený v novembri 2009 a medzi jeho hlavnými závermi a odporúčaniami bolo identifikované 

vytvorenie komponentu Business to Business (B2B) v rámci Národného programu oficiálnej 

rozvojovej pomoci Slovenskej republiky (NP) 2010, podpísanie memoranda o spolupráci so SZRB 

a SARIO v oblasti podpory zapojenia podnikateľských subjektov do ODA; vytvorenie personálnej 

kapacity pre B2B v rámci SAMRS a príprava implementačných pravidiel (vrátane hodnotiacich 

indikátorov) pre samotnú implementáciu B2B. 

SAMRS pravidelne komunikuje aj so zástupcami verejnej správy. V roku 2009 realizovala 

informačnú kampaň o ODA SR pre VÚC. Kvalitatívnu úroveň pomoci napomáha zvyšovať 

vedecká a výskumná základňa SR. Na implementácii pomoci sa podieľajú ústavy Slovenskej 

akadémie vied, výskumné ústavy, univerzity a vysoké školy. V budúcnosti bude potrebné posilniť 

túto spoluprácu nielen na úrovni projektov, ale aj budovaním expertnej databázy pre výskum a 

vzdelávanie.  

 

 

4.6.Rozvojové vzdelávanie, verejná informovanosť a budovanie kapacít slovenskej 

rozvojovej pomoci 

 

V oblasti rozvojového vzdelávania, verejnej informovanosti a budovania kapacít pre 

rozvojovú pomoc SAMRS v roku 2009 realizovala aktivity v zmysle schválených projektov.  

 Pracovníci SAMRS sa aktívne zapájali do projektov najmä formou aktívnej účasti na 

seminároch, konferenciách a diskusných paneloch. Slovenská rozvojová pomoc a činnosť 

organizácie boli prezentované na nasledovných podujatiach: 

1. 6.11.2009, Bratislava: Diskusia k rozvojovej pomoci pri okrúhlom stole. Sprievodné 

podujatie filmového festivalu Jeden svet. Organizovalo zdruţenie Človek v ohrození. 

28.10.2009 Prezentácia o činnosti SAMRS pre poslancov Národnej rady SR (Zahraničný 

výbor, Výbor pre európske záleţitosti, Finančný výbor) 

2. 29. 9.2009, Bratislava:Vorkšop Verejno-súkromné partnerstvo v ODA, Organizovala 

SAMRS v rámci projektu OECD,  

3. 24.10. 2009 Európske informačné Centrum Dom Európy, Bratislava: Okrúhly stôl 

k rozvojovému vzdelávaniu.  Projekt UNICEF Slovensko, Slovinsko. 

4. 6.-10.9.2009.Bratislava: Koordinácia donorov pre Srbsko. Konferencia. Organizátori: 

Pontis, SAMRS 

5. 20.10.2009, Bratislava: Prezentácia a diskusia k výsledkom prieskumu verejnej mienky 

o rozvojovej pomoci. Organizátori: Pontis, SAMRS. 

6. 25.-26. 9. 2009 Selenča, Srbsko. konferencia Výroba ekologických potravín a rozvoj 

cestovného ruchu  pri príleţitosti Svetového dňa potravín, Prednáška k spolupráci SR so 

Srbskom v oblasti rozvojovej pomoci. 

7. 10.12.2009, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity, Bratislava., 

diskusný panel na tému Analýzy a perspektívy rozvojovej spolupráce, Prezentácia na tému 

Rozvojová pomoc Slovenskej republiky – súčasný stav a perspektívy 

 Uplatňovaný projektový prístup je dobrým základom pre ďalšie aktivity. Neumoţňuje však 

realizáciu systémových krokov a obsah projektov, aj keď s dobrým zámerom, nerieši často 

prioritné potreby. Z uvedeného dôvodu bude potrebné v budúcnosti vyuţívať pre túto oblasť 

programový prístup. 

 Okrem projektov SAMRS v roku 2009 realizovala viacero verejných aktivít vo vlastnej 

réţii. V spolupráci s MZV publikovala a distribuovala Národný program ODA 2008 a informačné 

broţúry o hlavných cieľoch a činnosti agentúry určené pre širokú verejnosť. Priebeţne 
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prostredníctvom web stránky www.slovakaid.sk bola verejnosť informovaná o hlavných aktivitách 

SAMRS. Web stránka bola aj hlavným komunikačným nástrojom na zverejňovanie výziev na 

predkladanie projektov a oznamov o rozhodnutiach Projektovej komisie. V roku 2009 zamestnanci 

SAMRS pripravili v rámci vlastných kapacít redizajn internetovej stránky, ktorý je v súčasnosti v 

testovacej fáze. Cieľom tejto zmeny je viac priblíţiť oficiálnu rozvojovú pomoc a aktivity 

organizácie verejnosti a do komunikácie vniesť väčšiu flexibilitu a interaktívny prístup. 

Pre záujemcov o predkladanie projektov rozvojovej spolupráce organizovala SAMRS semináre 

s cieľom oboznamovať potenciálnych ţiadateľov s mechanizmom poskytovania rozvojovej 

pomoci, kritériách predkladania ţiadostí, obsahu poţadovanej projektovej dokumentácie a 

kritériách hodnotenia projektov. Tieto informácie boli poskytované aj na základe individuálnych 

konzultácií podľa poţiadaviek ţiadateľov.  

SAMRS pokračovala v roku 2009 v spolupráci s partnerskými organizáciami. Ako člen 

európskej siete rozvojových agentúr (Practitioners ´Network) a člen európskej siete globálneho 

vzdelávania GENE. Účasť na podujatiach organizovaných v rámci týchto sietí napomohla k 

budovaniu partnerstiev a posilneniu kapacít SAMRS a k prezentácii organizácie v zahraničí. 

Predpokladá sa, ţe v budúcnosti bude zapájanie sa do práce týchto organizácií cielenejšie s 

významným efektom na činnosť organizácie. 
 

  

http://www.slovakaid.sk/
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5. Rozpočet organizácie 
 

 

5.1. Súhrnná charakteristika hospodárenia organizácie v roku 2009 

 Celkový objem výdavkov organizácie na rok 2009  bol stanovený vo výške  7 561 541 

EUR, z toho beţné výdavky v sume 7  536 646 EUR a kapitálové výdavky v objeme 24 895 EUR.  

Hlavná činnosť bola zameraná na projekty rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci, 

poskytovania mikrograntov pre rozvojové krajiny, rozvojové vzdelávanie, budovanie kapacít 

a verejnú informovanosť v oblasti rozvojovej pomoci v zmysle národného programu pre r.2009 

schváleného vládou SR a úloh stanovených zriaďovateľom. 

 

 

5.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 

Skutočne čerpané výdavky organizácie boli v objeme 5 832 270 EUR, čo predstavuje 100 

%  upraveného rozpočtu. Beţné výdavky boli čerpané vo výške 5 807 475 EUR, na 100 % 

a kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 265 161 EUR na 99,1 %. Skutočne čerpané mzdové 

prostriedky boli v objeme 197 450,13 EU, čo predstavuje 98,4%. Plnenie záväzných ukazovateľov 

rozpočtuje uvedené v tabuľke č 10. 

 

 

5.3. Rozpočet SAMRS 

 

V súlade s Kontraktom zabezpečilo MZV financovanie predmetu činnosti SAMRS. 

Tabuľka č.9 uvádza rozpočet SAMRS na rok 2009 vrátane finančných prostriedkov určených na 

financovanie projektov rozvojovej spolupráce, ktoré v roku 2008 neboli čerpané a ktoré boli 

presunuté do rozpočtu SAMRS na rok 2009.  

 

Tabuľka č. 9: Rozpočet SAMRS na rok 2009 vrátane nevyčerpaných finančných 

prostriedkov z roku 2008 

Ek. 

klas. 

Položka EUR 

610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 133 341 

620 Poistné a príspevok do poisťovní  46 604 

630 Tovary a sluţby  182 566 

642015 Na nemocenské dávky (z transferov do zahraničia) 1 660 

649001 Transfery do zahraničia (ODA)  7 174 135 

649001 Transfery do zahraničia (ODA) – presun z r. 2008 1 808 630 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 24 895 

Spolu na rok 2009 9 370 171 

 

 

5.4. Rozpočtové opatrenia 

 

Schválený rozpočet organizácie bol v priebehu roka 2009 upravovaný nasledovne:  

A/ v máji 2009 rozpočtovým opatrením na základe súhlasu MZV, došlo k navýšeniu prostriedkov 

v poloţke 610 /mzdy, platy, príjmy/ vo výške 45 153 EUR. Opatrenie bolo zrealizované  na 

základe zosúladenia rozpočtu s platovými dekrétmi zamestnancov. 
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B/ v decembri 2009 rozpočtovým opatrením na základe súhlasu MZV došlo k navýšeniu 

prostriedkov v poloţke 610 /mzdy, platy, príjmy/ vo výške 22 163 EUR. Navýšené prostriedky 

rozpočtu boli pouţité v súlade s rozhodnutím správcu kapitoly na motiváciu zamestnancov  

(vyplatenie odmien za rok 2009). 

 

C/ v decembri 2009 bola realizovaná úprava  poloţky 620, odvody do poisťovní za zamestnancov 

v objeme cca. 23 771 EUR. z dôvodu zosúladenia odvodovej povinnosti zamestnávateľa  

a čerpaním mzdových nákladov.  

 

D/ V decembri 2009 bol realizovaný presun finančných prostriedkov vo výške 40 288 EUR  za 

účelom realizácie monitorovania a hodnotenia projektov realizovaných z prostriedkov na 

rozvojovú pomoc. 

 

E/ V decembri 2009 bolo realizované rozpočtové opatrenie – presun prostriedkov beţných 

transferov do roku 2010 vo výške 3 627 933 EUR na financovanie projektov s presahom čerpania 

v kalendárnom roku do nasledujúceho roka. 
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Tabuľka č. 10: Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu SAMRS v roku 2009. 

 
Vysvetlenie k tabuľke č. 10: 

 Stĺpec „Schválený rozpočet pre r. 2009“ predstavuje rozpis rozpočtu - parlamentná verzia  

 Stĺpec „Upravený rozpočet pre r. 2009“ predstavuje rozpis rozpočtu SAMRS po 

rozpočtovom  opatrení uvedeného v bode A,B,C,D,E 

 Stĺpec „Čerpanie rozpočtu“ predstavuje skutočné čerpanie rozpočtu SAMRS za rok 2009 

  

5.5. Výdavky kapitoly 

 

V poloţke 610 Mzdy platy  služobné príjmy boli výdavky čerpané v súlade s upravenou verziou 

rozpočtu. 

V poloţke 620 Poistné a príspevky do poisťovní boli výdavky čerpané v súlade s upravenou 

verziou rozpočtu. 

V poloţke 630 Tovary a služby boli výdavky pouţité v súlade s upravenou verziou rozpočtu 

na zabezpečenie chodu organizácie, ako aj na monitoring a evaluáciu projektov. Finančné 

prostriedky pouţité na nákup softvéru, hardvéru, licencií potrebných pre zabezpečenie web 

stránky, štatistické výkazníctvo hodnotenia projektov boli čerpané v objeme cca. 37 000 EUR. Na 

monitoring a evaluáciu boli vynaloţené náklady v objeme cca. 40 000 eur, Na reklamu 

a propagáciu slovenskej rozvojovej pomoci boli pouţite výdavky v objeme cca. 44 000 EUR. 

Ostané výdavky boli pouţité na chod agentúry a nákup sluţieb napr. semináre, školenia, cestovné 

a pod. 

V poloţke 710 Obstarávanie kapitálových aktivít boli výdavky pouţité na nákup motorového 

vozidla v objeme cca 24 800 EUR. 

V poloţke 640 bežné transfery bol po rozpočtovom opatrení záväzný rozpočet v objeme 5 314 

333 eur, skutočné čerpanie predstavovalo 5 317 591 eur. V percentuálnom vyjadrení toto čerpanie 

predstavovalo hodnotu 100,1 % vo vzťahu k upravenému rozpočtu.   

Okrem financovania projektov rozvojovej spolupráce, ktoré boli kontrahované v roku 2009 

finančné prostriedky boli pouţité na kofinancovanie projektov financovaných z prostriedkov EÚ, 

humanitárnu pomoc, mikrogranty ako aj ostatné inštrumenty NP2009. 
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Členenie týchto výdavkov je uvedené v tabuľke č.11.  

 

Tabuľka č. 11: Vyplatené 640 Bežné transfery zo schválených projektov v rámci jednotlivých výziev podľa 

rokov a podľa inštrumentov NP ODA v eurách 

 

Rok výzvy Typ záznamu ROK 2009 

2007 Humanitárna pomoc   

Projekty 932 500€ 

Spolufinancované projekty 27 342€ 

Vzdelávanie 84 381€ 

Total 1 044 224€ 

2008 Humanitárna pomoc   

Mikrogranty 3 804€ 

Projekty 2 245 989€ 

Spolufinancované projekty 59 350€ 

Vzdelávanie 192 218€ 

Total 2 501 362€ 

2009 Humanitárna pomoc 196 997€ 

Ostatné 22 344€ 

Mikrogranty 168 738€ 

Aktuálne rozvojové výzvy 3 000€ 

Projekty 1 373 372€ 

Spolufinancované projekty 7 556€ 

Total 1 772 006€ 

Total   5 317 591€ 

 

 

   

5.6. Výdavky na chod agentúry 

Na chod agentúry boli pouţité výdavky v objeme 7% z celkových nákladov. Do nákladov 

na beţné transfery sú pouţité aj prostriedky z poloţky tovary a sluţby v objeme 120 000 eur, 

ktoré mali priamu väzbu na monitoring, hodnotenie a propagáciu rozvojovej pomoci.    
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Obr.č.5: Štruktúra výdavkov SAMRS v roku 2009 v mil. EUR a v % 

 
 

6. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2009 
 

V roku 2009 sa pokračovalo v budovaní organizácie a posilňovaní jej ľudských zdrojov. 

K 1.6.2009 bola menovaná nová riaditeľka,  stabilizoval sa stav zamestnancov agentúry, zlepšila 

sa komunikácia s partnermi, začalo sa s prácami na zlepšovaní informačného a databázového 

systému rozvojovej pomoci a s monitorovaním a hodnotením projektov a boli posilnené vnútorné 

riadiace mechanizmy organizácie.  

Pre rok 2009 bola pre SAMRS stanovená systemizácia 12 pracovných miest vo verejnej 

správe. K 31.12.2009 mala agentúra 12 zamestnancov: Vnútorné členenie v zmysle organizačného 

poriadku platného od 1.1.2009 bolo nasledovné (vrátane riadiacich zamestnancov): 
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Kancelária riaditeľa – 3 zamestnanci 

Útvar ekonomického a finančného riadenia: 2 zamestnanci 

Útvar riadenia projektov rozvojovej spolupráce: 7 zamestnancov 

 

Niektoré sluţby boli zabezpečené dodávateľským spôsobom. Upratovanie priestorov 

a BOZP formou  dohôd o  vykonaní prác a účtovníctvo, právne sluţby, informačný systém a 

údrţba softvéru formou dodávateľských zmlúv.  

 Vzhľadom k trojročnému projektovému cyklu dochádzalo k zvýšeniu objemu činností 

najmä v oblasti riadenia a financovania projektov na pribliţne trojnásobok oproti roku 2007 pri 

rovnakom systemizovanom stave zamestnancov. Pri zriadení organizácie sa neuvaţovalo so 

systemizovanými miestami na evaluáciu projektov, kontrolu, zabezpečenie komunikácie s 

verejnosťou a finančné riadenie. V roku 2010 bude potrebné túto situáciu riešiť návrhom 

systémových opatrení. 

 Bola posilnená oblasť riadenia projektov vytvorením uţívateľsky prístupného 

informačného systému, ktorý umoţňuje sledovať a spracovávať všetky údaje o projektoch, vrátane 

čerpania finančných prostriedkov. Pre nasledujúce rozpočtové obdobie bola navrhnutá zmena 

systému prechodom na vyrovnaný rozpočet. Toto opatrenie umoţní čerpanie alokovaných 

finančných prostriedkov v priebehu roka podľa predpokladaných zálohových platieb a výplatu 

zostávajúcich záväzkov z finančných prostriedkov pridelených v nasledujúcom rozpočtovom roku. 

 Nový informačný systém zároveň umoţňuje jednoduchšie monitorovanie projektov. 

Monitorovací systém bol posilnený priebeţným sledovaním priebehu projektov a záznamom 

výsledkov na monitorovacích hárkoch. Z výstupov sa polročne spracováva správa a v prípade 

potreby navrhujú kontrolné alebo korekčné opatrenia. 

 Uvedené opatrenia významným spôsobom prispejú k zlepšeniu transparentnosti systému. 

  

Vnútorné riadenie organizácie bolo zlepšené posilnením interných riadiacich predpisov pre 

obeh účtovných dokladov, správu registratúry a archiváciu dokumentov, elektronický 

dochádzkový systém a pod. V roku 2010 sa bude pokračovať v posilňovaní procesného riadenia. 

 

V roku 2010 sa predpokladá postupný prechod od projektovej pomoci k programovej pomoci, 

 vyuţívanie flexibilnejšej a proaktívnejšej priamej pomoci, ako aj k vyuţívanie cielenej spolupráce 

s medzinárodnými organizáciami. Táto situácia si bude vyţadovať rozšírenie foriem poskytovania 

rozvojovej pomoci, ktoré realizuje SAMRS. S predpokladaným nárastom objemu finančných 

prostriedkov určených na rozvojovú pomoc vzrastie význam hodnotenia ich efektívneho vyuţitia 

a posilní sa potreba intenzívnejšieho monitorovania a hodnotenia rozvojovej pomoci SR. Vznikne 

väčšia potreba posilniť verejnú informovanosť o rozvojovej pomoci SR. Tieto skutočnosti si budú 

vyţadovať zvýšené kapacity organizácie a prechod na nové formy implementácie pomoci.  

V oblasti legislatívy bude potrebné zmeniť zákon č. 617/2007 Z.z. o oficiálnej rozvojovej 

pomoci a doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov tak, aby bolo moţné zosúladiť poţiadavky na 

financovanie projektov s národnou legislatívou a zharmonizovať procesy so štandardom EÚ 

a poţiadavkami OECD. K tomu bude potrebné pripraviť vykonávacie predpisy pre financovanie 

a implementáciu rozvojovej a humanitárnej pomoci v SR. SAMRS sa bude aktívne podieľať na 

príprave týchto noriem.  

V oblasti verejnej informovanosti sa v roku 2010 očakáva prijatie národnej komunikačnej 

stratégie pre rozvojovú pomoc, ktorá predpokladá plánovanie komunikačných aktivít v ročných 

intervaloch v súlade s NP. Stratégia sa pripravovala v roku 2009 a SAMRS sa na nej aktívne 

podieľala. Jej realizácia si bude vyţadovať cielený programový prístup a vyuţívanie nových 

foriem v komunikácii s verejnosťou. 



 31 

Podobne bude potrebné v roku 2010 spracovať stratégiu globálneho vzdelávania v súlade s 

trendmi a strategickými zámermi EÚ. Globálne vzdelávanie si bude v budúcnosti tieţ vyţadovať 

programový prístup. 

SAMRS od svojho zaloţenia v roku 2007 zaujala pevné miesto v systéme rozvojovej pomoci 

SR. Jej odborné a administratívne kapacity tvoria dobrý základ pre ďalší rast tak, aby Slovenská 

republika mohla zaujať solídne miesto medzi skúsenými donormi vo svete. 

 

 

7. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie  

 

Hlavné skupiny uţívateľov výstupov SAMRS sú subjekty registrované v SR, predovšetkým 

mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, podnikateľské subjekty a samosprávy. Podrobný 

prehľad ich zapojenia do rozvojovej spolupráce realizovanej prostredníctvom SAMRS je uvedený 

v predchádzajúcich častiach, najmä kapitole 4.   
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8. Prehľad skratiek 
 
SAMRS Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 

EÚ Európska únia 

MZV SR Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 

ZÚ zastupiteľský úrad 

SRB Srbská republika 

CH Republika Čierna hora 

BA Bosna a Hercegovina 

MK Macedónska republika 

SU Sudánska republika 

KE Kenská republika 

GE Gruzínska republika 

MD Moldavská republika 

BY Bieloruská republika 

UA Ukrajina 

MGL Mongolsko 

AL Albánska republika 

KZ Kazašská republika 

TJ Tadţická republika 

VN Vietnamská socialistická republika 

KG Kirgizská republika 

AF Afganská islamská republika 

ET Etiópska federatívna demokratická republika 

MZ Mozambická republika 

SVK Slovenská republika 

EK Európska komisia (označenie aj projektov realizovaných ako kofinancované) 

A aktuálne rozvojové výzvy 

BTP Budovanie trhového prostredia  Developing Market Environment 

DEM Budovanie demokratických inštitúcií Developing Democratic Institutions 

HUM Humanitárna pomoc Humanitarian Aid 

IMO Pomoc pri integrácii do MO Support to integration to the International Org. 

INF Infraštruktúra Infrastructure 

NPA Podpora vzniku nových podnikateľských aktivít Support to Business sector 

OBI Obnova infraštruktúry Reconstruction of the Infrastructure 

OS Občianska spoločnosť Civil Society 

OZP Ochrana ţivotného prostredia Protection of the Environment 

POB Potravinová bezpečnosť  Food Security 

POD Pôdohospodárstvo Agriculture 

SOI Sociálna infraštruktúra Social Infrastructure 

ZDR Zdravotníctvo Health care 

VZD Vzdelávanie EducationBTP 

SG mikrogranty 

HUM humanitárna pomoc 

ADA Rakúska rozvojová agentúra 

V4 Vyšehradská štvorka 

ODA oficiálna rozvojová pomoc 

SIDA Švédska rozvojová agentúra 

UNDP Rozvojový program Organizácie spojených národov 

SR Slovenská republika 

MVRO Platforma mimovládnych rozvojových organizácií 

NP Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci 

SZRB Slovenská záručná a rozvojová banka 

B2B Business to Business 

OSN Organizácia spojených národov 

 


