
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 
Drotárska cesta 46, 811 02  Bratislava

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VÝROČNÁ   SPRÁVA 

rozpočtovej organizácii 
 
 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 
(SAMRS) 

 
 

za rok 2008 
 
 

spracovaná na základe uznesenia vlády SR č. 1189 z 19. decembra 2001 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefón  Fax  Bankové spojenie IČO       E-mail    Internet 
+421-2-68 20 50 17 +421-2-68 20 50 12 7000275962/8180 31819559       info@slovakaid.sk                                        www.slovakaid.sk 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsah 
 
 
1. Identifikácia organizácie 
2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 
4. Činnosti / produkty organizácie a ich náklady 
5. Rozpočet organizácie 
6. Personálne otázky 
7. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku 
8. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 

 

 



1. Identifikácia organizácie 
 
 
Názov:    Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu  
 
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 
 
Riaditeľ:   Mgr. Ivan Surkoš 
 
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.  

 
 
 
 
2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
 
 

Poslaním SAMRS je zabezpečovanie implementácie rozvojovej politiky Slovenskej republiky v súlade 
s programovými a koncepčnými dokumentami pripravovanými Ministerstvom zahraničných vecí SR, 
záväznými dokumentami Európskej únie, OSN, Organizácie pre ekonomickú a hospodársku spoluprácu 
a ostatnými medzinárodnými záväzkami.  

 

 

mailto:info@slovakaid.sk


Rozvojová pomoc patrí medzi priority vonkajších vzťahov Európskej únie a tiež jej jednotlivých 
členov. Slovenská republika sa jednoznačne prihlásila k dokumentu Miléniové rozvojové ciele OSN. 
Slovensko ako súčasť donorskej komunity v rámci svojich možností pomáha riešiť globálne problémy, ako 
sú odstránenie chudoby a extrémneho hladu, dosiahnutie všeobecného vzdelania, podpora rodovej rovnosti, 
zníženie detskej úmrtnosti, zlepšenie zdravia, boj so smrteľnými chorobami ako HIV/AIDS, malária, či 
zabezpečenie trvalej udržateľnosti životného prostredia a globálneho partnerstva pre rozvoj. 

MZV SR je koordinátorom poskytovania slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci, je gestorom 
medzirezortného programu 05T, ktorý existuje na základe metodického pokynu  MF SR o programovom 
rozpočtovaní. Kľúčovým dokumentom k realizácii oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky 
v roku 2008 je Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2008, ktorý schválila vláda SR 2. 
apríla 2008. Národný program určil oblasti – sektory a zoznam prioritných krajín, do ktorých bola 
slovenská rozvojová pomoc smerovaná /Afganistan, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, 
Kazachstan, Kenská republika, Kirgizsko, Macedónsko, Mongolsko, Mozambik, Srbsko, Sudán, 
Tadžikistan, Uzbekistan, Ukrajina, Bielorusko/. Zároveň stanovil konkrétne využitie pridelených 
finančných prostriedkov v roku 2008, ktoré SAMRS spravovala.  

 
SAMRS zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s riadením a administráciou projektového cyklu 

v rámci národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci. Ide predovšetkým o vyhlasovanie grantových 
kôl, výberových konaní a verejných súťaží, o hodnotenie predložených projektov, o prípravu zasadnutí 
Projektovej komisie Slovak Aid, ktorá financovanie projektov schvaľuje, o administráciu zmlúv 
s realizátormi projektov, o finančnú a obsahovú kontrolu správ o priebehu realizácie projektov, 
o sledovanie priebehu realizácie projektov a ich hodnotenie. SAMRS poskytuje podporu mimovládnym 
organizáciám, podnikateľskému sektoru a ostatným záujemcom o realizáciu projektov s cieľom ich 
zapojenia do rozvojových programov a projektov SR, EÚ a medzinárodných organizácií. 
 
 Pre strednodobý výhľad činnosti SAMRS je rozhodujúci dokument Strednodobá stratégia oficiálnej 
rozvojovej pomoci SR na roky 2009-2013, ktorý vláda SR schválila dňa 4. 3. 2009. 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 tiež 
prispievať k rozvoju a tým k znižovaniu chudoby a hladu v rozvojových krajinách prostredníctvom 
efektívnejšie a cielene poskytovanej rozvojovej a humanitárnej pomoci. Stratégia je východiskom pre 
ďalšie plánovacie a programovacie dokumenty na najbližších päť rokov, v ktorých budú stanovené hlavné 
činnosti SAMRS v budúcnosti. Stratégia posilňuje programový prístup dvojstrannej rozvojovej pomoci 
(vypracovanie dohôd o poskytovaní rozvojovej pomoci a stratégií pomoci pre programové/projektové 
krajiny), upravuje zapojenie SR do rozvojovej politiky EÚ, mnohostrannú pomoc SR i humanitárnu pomoc 
SR. Zároveň definuje aj opatrenia na zvýšenie efektívnosti pomoci SR vrátane stanovenia úloh, ktoré sa 
budú vyhodnocovať. Postupný prechod od projektovej pomoci k programovej pomoci a k využívaniu 
flexibilnejšej a proaktívnejšej priamej pomoci, ako aj k využívaniu cielenej spolupráce s medzinárodnými 
organizáciami si budú vyžadovať rozšírenie foriem poskytovania rozvojovej pomoci, ktoré realizuje 
SAMRS. Súčasne bude prebiehať zvyšovanie počtu a posilňovanie kapacít subjektov realizujúcich 
rozvojovú pomoc a s tým spojená intenzívnejšia interakcia so SAMRS. S predpokladaným nárastom 
objemu finančných prostriedkov určených na rozvojovú pomoc vzrastie význam hodnotenia ich efektívneho 
využitia a posilní sa potreba intenzívnejšieho monitorovania rozvojovej pomoci SR. Vznikne väčšia potreba   
posilniť verejnú informovanosť o rozvojovej pomoci SR.  
 
 
 
 
 

3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 
 
 
 

Na rok 2008 bol uzavretý Kontrakt medzi 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: 

MZV SR: 
a) riadi a metodicky usmerňuje SAMRS,  
b) zabezpečuje financovanie predmetu činnosti SAMRS, 
c) stanovuje objem finančných prostriedkov  

v rozsahu a termínoch vyplývajúcich z príslušných zákonných úprav, uznesení vlády SR 
a rozhodnutí ministra  ZV SR, 

d) vykonáva polročné hodnotenie a kontrolu plnenia Kontraktu, 
e) riadi pracovno-právne vzťahy medzi  riaditeľom SAMRS a MZV SR a všetky z nich 

vyplývajúce úkony (najmä ZPC a dovolenky), ktoré podliehajú schváleniu sekciou 
medzinárodných organizácií a rozvojovej pomoci,  

f) schvaľuje návrhy kontraktu, zápisníc z priebežného hodnotenia kontraktu, záverečnú správu 
o plnení kontraktu a výročnú správu. 

 

SAMRS: 
 

a) 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,      

b) dodržiava rozpočet uvedený v Kontrakte, pri dodržaní jednotlivých limitov uvedených 
v tabuľke „Rozpočet výdavkov SAMRS“ v čl. V., 

c) predkladá sekcii medzinárodných organizácií a rozvojovej pomoci a sekcii ekonomiky 
a všeobecnej správy týždeň pred termínom konania hodnotenia a kontroly plnenia 
Kontraktu všetky potrebné podklady, 

d) informuje MZV SR o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia  Kontraktu, 
e) vypracováva návrhy kontraktu, zápisníc z priebežného hodnotenia kontraktu, záverečnú 

správu o plnení kontraktu a výročnú správu. 
 
 
Kontrakt stanovil v čl. V. rozpočet predpokladaných nákladov činnosti SAMRS v roku 2008 takto: 
 
 
Ek. klas.  tisíc Sk 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 3 900
620 Poistné a príspevok do poisťovní  1 363
630 Tovary a služby  5 943

642015 Na nemocenské dávky  20
649001 Transfery do zahraničia (ODA)  159 000
649001 Transfery do zahraničia (ODA) – presun z r. 2007 117 587

710 Obstarávanie kapitálových aktív 750
Spolu na rok 2008 288 563

 

 

Záverečné hodnotenie plnenia Kontraktu sa uskutočnilo 27. 2. 2009. Bolo konštatované, že SAMRS 
splnila úlohy stanovené v Kontrakte a hospodárila v súlade s rozpočtovými opatreniami a usmernením 

 



zriaďovateľa.  Podrobnosti o plnení úloh implementácie rozvojovej politiky a čerpaní rozpočtu sú uvedené 
v časti 4 a 5.  

Záverečné hodnotenie plnenia Kontraktu zobralo na vedomie, že na úseku riadenia SAMRS boli 
realizované tieto opatrenia: 

- Bol vypracovaný a ministrom zahraničných vecí schválený nový Štatút SAMRS, ktorý v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy 
agentúry, ustanovuje zásady činnosti a zásady vnútornej organizácie agentúry a jej vzťahy 
k MZV a ďalším organizáciám a subjektom. Štatút nadobudol účinnosť 31. augusta 2008. 

 

- Bol vypracovaný a ministrom zahraničných vecí schválený nový Organizačný poriadok 
SAMRS, ktorý okrem iného ustanovuje novú organizačnú štruktúru agentúry a zavádza 
projektové riadenie.  

 

- Boli uzavreté delimitačné dohody so Zvereneckým fondom UNDP a s Nadáciou na podporu 
občianskych aktivít. Oba subjekty do vzniku SAMRS boli zo strany MZV poverené 
administratívne spravovať rozvojové projekty. 

 

  

- Zriaďovacia listina SAMRS bola daná do súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
pričlenením k nej prílohy č. 1 /delimitácia majetku z MZV/ a prílohy č. 2 /delimitácia práv 
a povinností z administratívno – kontraktačných jednotiek UNDP TF a Fondu Bratislava – 
Belehrad.  

 

- Boli aktualizované a vypracované nové interné riadiace dokumenty SAMRS /napr.  smernica 
pre vedenie účtovníctva a obeh účtovných dokladov, smernica o škodovej komisii, finančná 
príručka, smernica o vyraďovacej komisii/.   

 

 

 

 

 

4. Činnosti / produkty organizácie a ich náklady 
 
 

4.1. Celková štatistika oficiálnej rozvojovej pomoci, ktorú SR poskytla 
v roku 2008 prostredníctvom SAMRS 

 
Celkový objem finančných prostriedkov určených na rozvojovú spoluprácu realizovaný Slovenskou 

republikou prostredníctvom SAMRS v roku 2008 dosiahol výšku 131 278 346 Sk /4 357 642,77 eur/ - 

 



reálny výdaj podľa Štátnej pokladnice – kód transfery 649001. Tieto finančné prostriedky boli smerované 
do 20 krajín /vrátane SR na vzdelávacie projekty/ v členení uvedenom nižšie v tabuľke a grafe.  

Prostredníctvom SAMRS sa v roku 2008 realizovalo 6,8 % celkovej slovenskej oficiálnej 
rozvojovej pomoci vykazovanej výboru DAC/OECD. Predstavovalo to 35,7 % celkovej vykazovanej 
bilaterálnej rozvojovej pomoci v roku 2008.   

 

   

 



 
 
 

 
 
 
Realizovaná rozvojová pomoc a spolupráca prebiehala v roku 2008 predovšetkým financovaním 

projektov rozvojovej spolupráce, ktoré SAMRS obdržala na základe výziev na predkladanie projektov, 
a ktoré Projektová komisia Slovak Aid schválila. Projekty v krajinách, ktorým SR rozvojovú pomoc 
poskytla, realizovali na základe zmluvy so SAMRS subjekty registrované v SR v spolupráci s miestnymi 
partnermi. Takouto formou sa realizovalo až 83 % všetkých finančných prostriedkov /108,7 mil. Sk/. 
Osobitnú skupinu tvoria projekty zamerané na rozvojové vzdelávanie, verejnú informovanosť a budovanie 
kapacít rozvojovej spolupráce, ktoré sa realizovali na Slovensku. Samostatne sú vyčlenené projekty 
humanitárnej pomoci a humanitána pomoc realizovaná finančnými transférmi. Kofinancované sú tie 
projekty, ktoré získali financovanie z prostriedkov EÚ a ktoré finančne podporila aj SAMRS. Program 
mikrograntov sa realizuje prostredníctvom veľvyslanectiev SR v zahraničí bez účasti slovenských 
subjektov.   
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozvojovú pomoc a spoluprácu v roku 2008 realizovali predovšetkým mimovládne organizácie – 
41% celkovej pomoci vo finančnom objeme 54,3 mil. Sk. Súkromný sektor sa podieľal na rozvojovej 
pomoci 29 percentami v objeme 37,8 mil. Sk. Program mikrograntov a humanitárna pomoc – finančné 
transfery prebiehali priamo bez účasti subjektu registrovaného v SR.  
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizovaná rozvojová pomoc v roku 2008 smerovala hlavne do obnovy a budovania infraštruktúry 
/spolu 58 % celkovej rozvojovej pomoci vo finančnom objeme 75,2 mil. Sk/, na zmiernenie humanitárnych 
kríz /10 %, 13,2 mil. Sk/ a na podporu rozvojového vzdelávania / 5 %, 6,6 mil. Sk/.   

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

4.2. Projekty rozvojovej spolupráce schválené Projektovou komisiou 
Slovak Aid v roku 2007, ktorých realizácia prebiehala v roku 2008 

 

 



 
 
V roku 2008 SAMRS administratívne spravovala a riadila celkovo 35 projektov rozvojovej spolupráce, 

ktoré v roku 2007 schválila Projektová komisia Slovak Aid, a ktorých celkový finančný objem predstavoval 
156 734 763 Sk /podrobné informácie o týchto projektoch sú uvedené vo výročnej správe SAMRS za rok 
2007/. Z tohto celkového počtu projektov schválených v roku 2007 bolo 19 projektov nakontrahovaných až 
v priebehu roka 2008  /16 projektov bolo nakontrahovaných v priebehu 4. štvrťroka 2007/. Hlavná 
realizačná fáza všetkých týchto 35 projektov prebiehala v roku 2008. 
 

 
 
 
V roku 2008 boli realizované a ukončené tieto humanitárne projekty: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
V roku 2008 boli realizované a ukončené tieto projekty: 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V roku 2008 prebiehala realizácia týchto projektov: 

 

 



 
 

 
 
Zrušené projekty /pôvodne schválené v roku 2007/, na ktoré nebola v priebehu roka 2008 

podpísaná zmluva na ich realizáciu /kontraktori nesplnili podmienky/: 
 
 

 
    

 
 
 

4.3. Projekty rozvojovej spolupráce posudzované a schvaľované 
Projektovou komisiou Slovak Aid v roku 2008 

 
V priebehu roka 2008 SAMRS vypracovala hodnotenia projektov a obsahovo a organizačne 

pripravovala zasadnutia Projektovej komisie Slovak Aid, ktorá schvaľovala projekty predložené v rámci 
piatich výziev na predkladanie projektov. Zasadnutia projektovej komisie sa uskutočnili 19. 2. 2008 
/schvaľovanie projektov výzvy SAMRS/2007/05/, 11. 3. 2008 /posudzovanie Národného programu ODA 
2008 a činnosť SAMRS po schválení Zákona o rozvojovej pomoci/, 16. 7. 2008 /schvaľovanie projektov 
výziev SAMRS/2008/01 – 04/. Niektoré rozhodnutia prijala Projektová komisia per rollam.  

 

 



Výzva SAMRS/08/01 bola zameraná na predkladanie projektov rozvojovej spolupráce v Srbskej 
republike. 

 
Výzva SAMRS/08/02 bola zameraná na predkladanie projektov rozvojovej spolupráce v Čiernej hore. 
 
Výzva SAMRS/08/03 bola zameraná na predkladanie projektov rozvojovej spolupráce v Afganistane, 

Bielorusku, Bosne a Hercegvine, Kazachstane, Keni, Ukrajine. 
 
Výzva SAMRS/08/04 bola zameraná na predkladanie projektov rozvojovej spolupráce v Albánsku, 

Kirgizsku, Macedónsku, Mongolsku, Mozambiku, Sudáne, Tadžikistane, Uzbekistane. 
 
Výzva SAMRS/07/05 bola zameraná na predkladanie projektov týkajúcich sa rozvojového 

vzdelávania, budovania kapacít a verejnej informovanosti. Táto výzva bola vyhlásená ešte v roku 2007, 
vyhodnotenie a schválenie projektov prebehlo v roku 2008. 

 
Celkovo v rámci týchto výziev SAMRS obdržala a vyhodnotila 134 projektov /požadovaný objem 

financií vo výške 489,2 mil. Sk/, z ktorých Projektová komisia Slovak Aid schválila 48 projektov 
/požadovaný objem financií vo výške 138,5 mil. Sk/. Tieto projekty sa po podpísaní zmluvy s kontraktormi 
začali v roku 2008 realizovať. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Prehľad schválených projektov podľa jednotlivých výziev na predkladanie projektov: 
 

Výzva SAMRS/2008/01 
 

 



SAMRS/2008/01/01 
Udržateľná energia pre Zrenjanin 
Srbsko 
Energo controls, s.r.o. 
Rozpočet: 4 812 493 Sk 
Cieľom projektu je spracovanie projektovej dokumentácie hydraulického vyregulovania 4 bytových domov, 
dodávka a montáž technológie (prvkov merania a regulácie, dodávka a montáž predizolovaného potrubia). 
 
SAMRS/2008/01/03 
Slúžime životu 
Srbsko 
Horská záchranná služba 
Rozpočet: 2 500 000 Sk 
Cieľom projektu je prispieť k vybudovaniu organizovaného systému horskej záchrannej služby v Srbsku, 
k budovaniu legislatívy (iniciovať návrh zákona o horskej záchrannej službe) a inštitucionálnej kapacity 
Horskej záchrannej služby Srbska. Ďalej umožniť srbskému partnerovi stať sa členom celosvetovej 
organizácie IKAR – CISA. 
 
SAMRS/2008/01/05 
Výstavba čističky a prvej fázy kanalizačnej siete pre mesto Kovačica 
Srbsko 
Plastika, a.s. 
Rozpočet: 6 743 612 Sk 
Cieľom projektu je výstavba prvej fázy kanalizačnej siete v obci Kovačica - výstavba kanalizačnej siete, 
ČOV a hlavného kolektora. 
 
SAMRS/2008/01/16 
Cestou vzdelávania – podpora rozvoja regionálneho podnikania 
Srbsko 
Slovenská obchodná a priemyselná komora – Žilinská regionálna komora 
Rozpočet: 3 135 250 Sk 
Cieľom projektu je budovanie kvalifikovaných ľudských kapacít so širokými znalosťami o politike 
a stratégii EÚ, inštrumentov transformácie hospodárstva, rozvoja slobodného trhu a liberalizácie 
ekonomiky, inovácií a spôsobov získavania zahraničných investícií. Umožniť jednoduchší prístup 
k informáciám pre regionálne komory a zvýšenie ich vedomostí a znalostí v oblasti ekonomiky a obchodu. 
 
SAMRS/2008/01/17 
Naše Srbsko 
Srbsko 
Nadácia Pontis 
Rozpočet: 2 891 755 Sk 
Cieľom projektu je posilniť medzisektorové partnerstvá a rozvoj komunít v Srbsku, prostredníctvom 
rozvoja korporatívneho dobrovoľníctva, s cieľom zvýšiť spoločenskú zodpovednosť firiem. Nadácia Pontis 
má vybudovať kapacity svojho partnera v Srbsku (Smart Kolektiv) pre firemné dobrovoľníctvo. Spoločne 
vytvoria srbskú skupinu ENGAGE, združujúcu firmy, ktoré budú zapájať svojich zamestnancov do pomoci 
komunite.  
 
SAMRS/2008/01/19 
Zlepšenie dodávky pitnej vody v okrese Negotin 
Srbsko 
VIVA AQUA, s.r.o. 
Rozpočet: 6 717 042 Sk 
Cieľom projektu je prvá fáza výmeny vodovodnej siete a inštalácie filtračných zariadení v celom okrese 
Negotin. Nahradí sa azbesto-cementové a oceľovo-zinkové potrubie za polyetylénové potrubie v meste 
Negotin. Tiež sa vybuduje výskumno – ťažobná studňa a nainštaluje sa zariadenie na prečisťovanie vody 
v obci Šarkamen. 
 

 



SAMRS/2008/01/23 
Inteligentná samospráva obce Báčsky Petrovec 
Srbsko 
Nadácia F.A. Hayeka Bratislava 
Rozpočet: 3 246 420 Sk 
Cieľom projektu je implementovať systém programového rozpočtovania  a vytvoriť predpoklady pre rozvoj 
e-governmentu na úrovni samosprávy.  Projekt ponúka 4 produkty: metodiku k programovému 
rozpočtovaniu, programové rozpočtovanie v elektronickej forme, stratégiu rozvoja obce a štúdiu 
uskutočniteľnosti pre zavedenie e-governmentu. 
 
SAMRS/2008/01/24 
Zvýšenie hygieny a kvality pri spracovaní mlieka v podmienkach drobných chovateľov a malých 
spracovateľov 
Srbsko 
Výskumný ústav potravinársky Bratislava, pracovisko Biocentrum Modra 
Rozpočet: 3 385 256 Sk 
Projekt je zameraný na zvýšenie úrovne hygieny a jej harmonizáciu so štandardami EÚ vo farmárskej 
produkcii mlieka a vo výrobe mliečnych výrobkov v malých mliekárňach. Súčasťou projektu je 
vybudovanie modelového systému spracovania mlieka od jeho prvovýroby cez zvoz až po spracovanie na 
príklade silbašského združenia. 
 
SAMRS/2008/01/29 
Prenos slovenského know-how v oblasti transformácie trhu s elektrickou energiou 
Srbsko 
BIEN spol. s r.o. 
Rozpočet: 3 105 016 Sk 
Cieľom projektu je pomôcť „Elektromreži Srbije“ - srbskému operátorovi  trhu s elektrinou,  
s transformáciou sektora elektro-energetiky a s vybudovaním funkčného modelu liberalizovaného trhu 
s elektrickou energiou tak, aby zodpovedal špecifickej situácii v Srbsku, ako aj legislatívnemu prostrediu 
EÚ. 
 
SAMRS/2008/01/30 
Hodnotovo orientovaný manažment ako faktor rozvoja spoločnosti 
Srbsko 
Národné centrum pre rovnosť príležitostí, n.o. 
Rozpočet: 3 226 324 Sk 
Projekt je zameraný na podporu hodnotového riadenia malých a stredných podnikov a na zvyšovanie ich 
výkonnosti. Výstupmi projektu budú školenia na projektové a strategické riadenie,  pilotný projekt 
implementácie systému riadenia výkonnosti, odporúčania v oblasti manažérskeho vzdelávania 
a vyučovacích metód. 
 
SAMRS/2008/01/34 
Slnečná energia pre Vojvodinu  
Srbsko  
Thermosolar, s.r.o. 
Rozpočet: 6 507 456 Sk 
Cieľom projektu je modernizácia lokálnej energetickej infraštruktúry. Hlavnú časť projektu tvorí inštalácia 
solárnej technológie, ktorá zahŕňa slnečné kolektory, tepelné výmenníky a kompletné zariadenie pre solárny 
ohrev teplej úžitkovej vody vo všeobecnej nemocnici a stredoškolskom internáte. 
 
SAMRS/2008/01/42 
Bačka Topola Business Network pre regionálny rozvoj vo Vojvodine 
Srbsko 
Octigon, a.s. 
Rozpočet: 3 256 899 Sk 
Projekt rieši problém nedostatočných kapacít verejnej správy v procese európskej integrácie, strategického 
plánovania samosprávy a podpory MSP. Súčasťou aktivít projektu bude vypracovanie rozvojového 

 



dokumentu – Stratégia využívania predvstupovej pomoci EÚ a rozvoja MSP, ktorá pomenuje súčasný stav, 
vytvorí základy projektového zásobníku a odporučí opatrenia pre ďalší rozvoj. 
 
SAMRS/2008/01/47 
Mladí mladým 
Srbsko 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Rozpočet: 2 524 860 Sk 
Cieľom projektu je zvýšiť kompetencie mladých ľudí v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti, sociálneho 
oživenia a rozvoja regiónov. Ide o zvýšenie kompetencií v oblasti vzdelávania dospelých, ako dôležitého 
nástroja sprostredkovania získaných vedomostí a zručností ostatným mladým ľuďom v Srbsku. Cieľovou 
skupinou je 45 mladých ľudí, ktorí budú školení v kľúčových zručnostiach, v informačných technológiách, 
a v projektovom manažmente.  
 

Poznámka: 
 
 Projekt SAMRS/2008/01/14 Metodická pomoc a podpora pri zakladaní Národného 
benchmarkingového informačného centra v Srbsku s rozpočtom 3 499 626 Sk pôvodne schválený 
Projektovou komisiou Slovak Aid bol pre zánik realizátora zrušený.  
 
 

Výzva SAMRS/2008/02 
 
SAMRS/2008/02/03 
Budovanie kapacít miestnej samosprávy v Čiernej Hore 
Čierna Hora 
CENTIRE, s.r.o. 
Rozpočet: 2990 216 Sk 
Projekt je zameraný na zvýšenie efektivity a budovanie kapacít miestnych samospráv v Čiernej Hore, 
zlepšenie organizačnej práce 21 samospráv, vybudovanie zručností kľúčových zamestnancov v 
projektovom manažmente a zvýšenie povedomia širokej a odbornej verejnosti o „best practices“ v miestnej 
samospráve.  Zároveň bude implementovaný procesný a organizačný audit v meste Podgorica. 
 
SAMRS/2008/02/06 
Montenegro on the way to Euro-Atlantic Family 
Čierna Hora 
Slovenská Atlantická Komisia 
Rozpočet: 2 009 784 Sk 
Cieľom projektu je osloviť kľúčové segmenty spoločnosti Čiernej Hory a prispieť k zvýšeniu ich 
odbornosti a zlepšeniu ich informovanosti o procese integrácie do euroatlantických štruktúr, najmä NATO. 
 
 

Výzva SAMRS/2008/03 
 
SAMRS/2008/03/04 
Reintegrácia navrátilcov a presídlencov v Qara-bagh 
Afganistan 
ADRA Slovensko 
Rozpočet: 6 992 316 Sk 
Cieľom projektu je na žiadosť UNHCR poskytnúť pomoc vnútorne presídleným osobám a navrátilcom 
formou výstavby 178 príbytkov s príslušenstvom pre rodiny v Qara-bagh. 
 
SAMRS/2008/03/08 
Zvýšenie výkonnosti družstiev pomocou budovania riadiacich kapacít ich zamestnancov 
Keňa 
TIMAN, s.r.o. 
Rozpočet: 2 930 628 Sk 

 



Projekt je zameraný na zvýšenie efektivity a produktivity 8 družstiev formou zvyšovania riadiacich 
zručností ich zamestnancov a poskytovaním odborného cieleného poradenstva.  
 
SAMRS/2008/03/09 
Národný konvent o EÚ v Bosne a Hercegovine 
Bosna a Hercegovina 
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku 
Rozpočet: 3 397 100 Sk 
Projekt sa zameriava na posilnenie kapacít BaH na integračný proces do EÚ vytvorením permanentnej, 
otvorenej a širokej platformy pre verejnú diskusiu o otázkach súvisiacich so vzťahom BaH – EÚ, 
o potrebných reformách a ďalších otázkach kľúčových pre spoločnosť.  
 
SAMRS/2008/03/10 
Podpora podnikania vidieckych žien v západnej Keni 
Keňa 
Človek v ohrození 
Rozpočet: 2 411 290 Sk 
Cieľom projektu je podpora socioekonomického rozvoja 18 nezávislých vidieckych komunít (360 členov) 
v regióne západnej Kene. Projekt by mal prispieť k zníženiu chudoby a k zabezpečeniu trvalej udržateľnosti 
výsledkov prostredníctvom prístupu k mikropôžičkám a poskytnutím znalostí a know-how v oblasti malého 
podnikania.   
 
SAMRS/2008/03/11 
Podpora transformácie regionálneho podnikateľského prostredia 
Bielorusko 
Agentúra SOPK pre rozvoj žilinského regiónu, n.o. 
Rozpočet: 3 079 366 Sk 
Cieľom projektu je pomoc v transformácii podnikateľských inštitúcií a prostredia, ktoré umožní Bielorusku 
posilniť spoluprácu so Slovenskom a s inými krajinami EÚ. Projekt podporí budovanie demokratických 
inštitúcií a trhového prostredia a umožní ľahší prístup k informáciám pre bieloruských podnikateľov a 
zamestnancov obchodných a priemyselných komôr. Zvýši ich vedomosti o nových stratégiách EÚ, nových 
nástrojoch transformácie a liberalizácie hospodárstva, rozvoja slobodného trhu a spôsobov pritiahnutia 
investorov. 
 
SAMRS/2008/03/15 
Genetika pre Kazachstan 
Kazachstan 
Slovenské biologické služby, a.s. 
Rozpočet: 3 272 587 Sk 
Hlavným zámerom projektu je zvýšenie mliekovej produkcie v Kazachstane prostredníctvom špičkovej 
genetiky dodanej zo SR. Ďalším cieľom je zakúpenie sonografického prístroja a zaškolenie technika na 
prácu, čím sa napomôže farmám pri riešení reprodukčných problémov kráv. 
 
SAMRS/2008/03/21 
Udržateľný ekoturizmus ako alternatívny spôsob živobytia pre komunitu v Kasigau 
Keňa 
Integra Co-op družstvo 
Rozpočet: 6 722 162 Sk 
Projekt sa sústreďuje na vybudovanie ekoturistického zariadenia v jednej z najchudobnejších oblastí Kene, 
Kasigau v regióne Taita. Toto zariadenie, ktorého akcionármi budú  členovia miestnej komunity, zabezpečí 
stály prísun turistov a vytvorí nové pracovné príležitosti pre miestnych obyvateľov.  
 
SAMRS/2008/03/22 
Modernizácia technologickej infraštruktúry pre zvýšenie bezpečnosti odmínovacích prác 
Bosna a Hercegovina 
ICZ Slovakia, s.r.o. 
Rozpočet: 6 385 688 Sk 

 



Cieľom projektu je modernizácia technologickej infraštruktúry pre monitorovanie a zvýšenie bezpečnosti 
odmínovacích prác prostredníctvom vybudovania a dodania dispečerského centra, 15 kusov mobilných 
jednotiek a prislúchajúcich technických prostriedkov pre podporu prác v teréne. 
 
SAMRS/2008/03/31 
Ukrajina v medzinárodnom obchode po vstupe do WTO 
Ukrajina 
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislava 
Rozpočet: 2 381 137 Sk 
Cieľom projektu je transfer skúseností zo SR o systéme ATA karnetov a certifikátov o pôvode tovaru. 
Školenia a tréningy zamerané na podporu zosúladenia legislatívy súvisiacej so vstupom Ukrajiny do WTO 
prispejú k zefektívneniu colnej a certifikačnej agendy na Ukrajine.  
 
 

Výzva SAMRS/2008/04 
 
SAMRS/2008/04/01 
Kvalitné cesty a mosty - infraštruktúra spájajúca ľudí 
Mongolsko 
Žilinská univerzita v Žiline 
Rozpočet: 3 330 339 Sk 
V rámci projektu bude vypracovaná analýza kvality cestnej infraštruktúry mesta Ulánbátar, spojená 
s návrhom postupu údržby a opráv povrchu cestných komunikácií, čo by malo prispieť k riešeniu 
dopravných problémov mesta.   
 
SAMRS/2008/04/02 
Stabilita a efektívnosť organizácií občianskej spoločnosti v Kirgizsku 
Kirgizsko 
NISPAcee 
Rozpočet: 3 139 638 Sk 
Projekt má za cieľ vytvoriť lepšie podmienky na aktívnu účasť organizácií občianskej spoločnosti na tvorbe 
vládnych politík. V rámci projektu bude urobená analýza legislatívneho rámca pre činnosť MVO, analýza 
najlepších slovenských skúseností v tejto oblasti a budú vypracované odporúčania pre kirgizské MVO, 
ktoré budú prezentované v rámci národného seminára v Kirgizsku. 
 
SAMRS/2008/04/03 
Budovanie národných kapacít v oblasti implementácie systémov enviromentálneho manažérstva 
bezpečnosti potravín v Uzbekistane 
Uzbekistan 
ASTRAIA, s.r.o. 
Rozpočet: 3 419 840 Sk 
Projekt sa zameriava na budovanie kapacít pre implementáciu systémov environmentálneho manažérstva 
a manažérstva bezpečnosti potravín v Uzbekistane. Prostredníctvom série tréningov a praktickej 
implementácie týchto systémov v miestnych podnikoch bude realizovaný transfer slovenského know-how. 
 
SAMRS/2008/04/05 
Jačí syr - príležitosť na zlepšenie sociálneho postavenia komunít pastierov 
Mongolsko 
A-projekt, n.o. 
Rozpočet: 3 269 892 Sk 
Projekt je zameraný na zlepšenie ekonomickej a sociálnej situácie chovateľov hospodárskych zvierat 
v Archangajskom ajmagu prostredníctvom podpory komunitnej spolupráce a rozvoja zručností v oblasti 
spracovania mlieka a predaja mliečnych výrobkov s vyššou pridanou hodnotou. 
 
SAMRS/2008/04/08 
Podpora sociálneho rozvoja a humanitnej starostlivosti o seniorov "Eventide dom" - denné sociálne a 
vzdelávacie centrum 

 



Kirgizsko 
Rozpočet: 3 469 731 Sk 
Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service 
Projekt je zameraný na rozšírenie foriem poskytovania služieb seniorom s využitím iniciovaného centra 
v meste Biškek. 
 
SAMRS/2008/04/11 
Zodpovedné podnikanie ako nástroj dlhodobej udržateľnosti macedónskych komunít 
Macedónsko 
Nadácia Pontis 
Rozpočet: 2 830 882 Sk 
Cieľom projektu je zmena v postoji zainteresovaných strán k problémom, ktorými macedónska spoločnosť 
prechádza. Využije sa slovenské know-how  v oblasti firemnej filantropie a zodpovedného podnikania 
v Macedónsku. 
 
SAMRS/2008/04/15 
Zvyšovanie spoločenských a environmentálnych funkcií lesa v regióne Chentii, Mongolsko 
Mongolsko 
EFRA 
Rozpočet: 3 450 442 Sk 
Celkovým cieľom projektu je prispieť k riešeniu základných problémov týkajúcich sa životného prostredia. 
Cieľ by mal byť dosiahnutý vypracovaním plánu revitalizácie lesov a školením multiplikátorov 
z dotknutého regiónu Chentii v Mongolsku.   
 
SAMRS/2008/04/16 
Vybudovanie technologickej infraštruktúry pre zvýšenie akcieschopnosti vodnej záchrannej služby 
Uzbekistan 
ICZ Slovakia, s.r.o. 
Rozpočet: 6 625 489 Sk 
Cieľom projektu je vybudovanie a dodanie modernej technologickej infraštruktúry záchranárskym tímom 
vodnej záchrannej služby v Uzbekistane. Záchranárske jednotky v teréne budú schopné vďaka dátovej 
komunikácii rýchlejšie poskytovať pomoc a bezpečne prenášať informácie o stave záchranných prác 
v teréne, čo má bezprostredný dopad na záchranu zdravia a života obyvateľov zasiahnutých povodňami. 
 
SAMRS/2008/04/18 
Podpora dievčat v núdzi 
Mozambik 
Tabita 
Rozpočet: 3 047 907 Sk 
Cieľom projektu je zvýšenie resocializácie a schopnosti reintegrácie mladých dievčat do spoločnosti tým, 
že prispeje ku kontinuite a kvalite ich vzdelávania v rámci voľno-časových aktivít. 
 
 

Výzva SAMRS/2007/05 
 
SAMRS/2007/05/01 
Podpora budovania kapacít Platformy MVRO: Silné partnerstvo pre spoluprácu a rozvoj 
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií 
Rozpočet: 1 000 000 Sk 
Cieľom jednoročného projektu je podpora budovania kapacít, organizačného a technického zabezpečenia 
Platformy mimovládnych rozvojových organizácií, dobudovanie manažmentu a operačného tímu za účelom 
skvalitnenia koordinačných aktivít a zastupovania členských mimovládnych organizácií v slovenských 
i medzinárodných rozvojových štruktúrach.  
 
SAMRS/2007/05/02 
Mediálna podpora programu Slovak Aid v lokálnych televíziách Slovenska 
LOToS – spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska 

 



Rozpočet: 392 000 Sk 
Cieľom projektu je prezentácia programu slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid lokálnym 
médiám na jubilejnom 10. ročníku Prehliadky tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska, ktorá 
každoročne prezentuje, mapuje a porovnáva úroveň tvorby 53 lokálnych TV staníc na Slovensku.  
 
SAMRS/2007/05/03 
Globálna a rozvojová dimenzia na vysokých školách 
Človek v ohrození 
Rozpočet: 495 950 Sk 
Projekt je realizovaný v spolupráci s Fakultou medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity 
v Bratislave. Cieľom projektu je rozšíriť doteraz získané poznatky a skúsenosti v oblasti rozvojového 
vzdelávania Fakulty medzinárodných vzťahov aj na ďalšie vysoké školy na Slovensku a zároveň vybraným 
študentom poskytnúť informácie o dobrovoľníctve a podporu v prípade ich záujmu o dobrovoľnícku 
činnosť v rozvojových krajinách.  
 
SAMRS/2007/05/06 
Čarovná hračka 
Pomoc obetiam nášľapných mín, o.z. 
Rozpočet: 500 000 Sk 
Cieľom projektu je prijateľnou a výstižnou formou priblížiť deťom na Slovensku život ľudí a najmä detí 
v rozvojových krajinách. Výstupom projektu bude ilustrovaná rozprávková knižka a DVD obsahujúce 
elektronickú verziu knihy obohatenú o možnosť zapojiť sa priamo do príbehu. Deti budú mať tak možnosť 
hľadať rôzne postupy, hry, otázky a pozrieť si krátke dokumentárne filmy ukazujúce rôzne aspekty života 
v rozvojových krajinách.  
 
SAMRS/2007/05/11 
GLEN dobrovoľníci prezentujú Afriku a Áziu 
Tabita, n.o. 
Ropočet: 373 500 Sk 
Cieľom projektu je zvýšiť povedomie slovenskej spoločnosti o rozvojových krajinách prostredníctvom 
sprostredkovania verejnosti zážitkov mladých ľudí zapojených do dobrovoľníckeho programu GLEN.  
 
SAMRS/2007/05/12 
Fairtrade vytvára dobrú klímu 
FAIRTRADE SLOVAKIA s.r.o 
Rozpočet: 468 200 Sk 
Cieľom projektu je zvýšiť povedomie verejnosti o udržateľnom, sociálne spravodlivom a ekologickom 
charaktere fairtrade a zvýšiť záujem predajných miest o fairtrade a jeho sprostredkovanie zákazníkom.  
 
SAMRS/2007/05/13 
Webnoviny – správy o rozvojovej pomoci na celom slovenskom internete   
SITA, Slovenská tlačová agentúra, a.s. 
Rozpočet: 499 673 Sk 
Cieľom projektu je zlepšiť informovanosť o pomoci, ktorú Slovenská republika poskytuje rozvojovým 
krajinám. Projekt je postavený už na existujúcom projekte SITA Webnoviny. V rámci portálu Webnoviny 
sa vytvorila samostatná sekcia Slovak Aid, kam sa postupne dopĺňajú správy o rozvojovej pomoci. 
Webnoviny sú portálom prepojeným so 64 partnerskými portálmi, ktorým poskytuje bezplatne svoje 
spravodajstvo.  
 
SAMRS/2007/05/14 
Vzdelávanie o rozvojovej pomoci 
Nadácia Pontis 
Rozpočet: 469 985 Sk 
Cieľom projektu je zvýšenie povedomia vysokoškolských študentov a slovenských univerzít o rozvojovej 
pomoci. Projekt plánuje sériu odborných seminárov o rozvojovej pomoci a jej teritoriálnych prioritách, 
zimnú školu pre študentov a pracovníkov univerzít o rozvojovej pomoci, súťaž o najlepšiu esej na tému 

 



rozvojovej pomoci, stáže pre univerzitných študentov v slovenských organizáciách pracujúcich v oblasti 
rozvojovej pomoci a internetovú platformu o rozvojovej pomoci pre študentov. 
 
SAMRS/2007/05/15 
Bohatstvo rozvojových krajín 
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 
Rozpočet: 449 500 Sk 
Cieľom projektu je ukázať rozvojové krajiny vo svetle ich kultúrneho, duchovného, vedeckého a 
umeleckého bohatstva, z ktorého môžu čerpať aj ekonomicky vyspelé krajiny. V rámci projektu sa 
uskutoční: interaktívna výstava „Klíma nás spája“, školská súťaž pre 30 škôl „Bohatstvo rozvojového 
sveta“, 10 výučbových programov „Bohatstvo rozvojového sveta“ pre školy, vydanie 3 500 ks časopisu 
Ďalekohľad, prezentácia fairtrade produktov pre verejnosť v 5 mestách, získanie verejnej/súkromnej 
inštitúcie pre fairtrade produkty, realizácia festivalu Dych Zeme (cca 500 návštevníkov), tlač 500 ks 
fairtrade plagátov. 
 
SAMRS/2007/05/16 
Komunikačná stratégia Slovak Aid 
3MEDIA, spol.s.r.o. 
Rozpočet:  996 000 Sk 
Cieľom projektu je vytvorenie komplexnej mediálnej stratégie programu slovenskej oficiálnej rozvojovej 
pomoci Slovak Aid s mediálnymi výstupmi v elektronických aj printových médiách na Slovensku. Cieľom 
je mediálna podpora myšlienok rozvojovej pomoci a šírenie poznatkov o možnostiach zapojenia sa do 
programu Slovak Aid s využitím rôznych komunikačných prostriedkov: tlačové správy, prezentácia 
úspešných projektov v tlačových, televíznych a rozhlasových médiách, účasť novinárov na monitorovacích 
misiách predstaviteľov Slovak Aid, tvorba reportáží z projektov Slovak Aid a pod. 
 
SAMRS/2007/05/17 
Koncept fairtrade školy ako súčasť stratégie rozvojového vzdelávania na slovenských stredných 
školách 
Nadácia Integra 
Rozpočet: 445 797 Sk  
Cieľom projektu je osvojenie si konceptu fairtrade školy ako súčasti rozvojového vzdelávania na 
slovenských stredných školách. V rámci projektu bude vypracovaný vzdelávací program, ktorý adaptuje 
tento koncept na slovenský kontext, zvýši informovanosť študentov a pedagógov o myšlienke fairtrade ako 
nástroji znižovania chudoby, posilní ich kapacity realizovať podobné vzdelávacie aktivity o fairtrade na 
škole a zvýši dopyt po fairtrade certifikovaných výrobkoch v danom regióne. Projekt zahŕňa tréning 
učiteľov a študentov, produkciu vzdelávacích materiálov o fairtrade, organizovanie školských fairtrade 
podujatí.  
 
SAMRS/2007/05/19 
Migranti medzi nami 
Nadácia Milana Šimečku 
Rozpočet: 482 800 Sk 
Cieľom projektu je sprístupniť širokej verejnosti životnú skúsenosť migrantov a pochopiť dôvody, prečo sa 
ľudia z rozvojových krajín rozhodnú prísť na Slovensko. V rámci projektu sú plánované 3 výstupy – 
týždňová séria verejných podujatí, vydanie globálneho spravodaja a vydanie zbierky esejí.  
 
SAMRS/2007/05/22 
Dobrovoľníci na pomoc Afrike 
Humanistické centrum NAROVINU 
Rozpočet: 626 430 Sk 
Cieľom projektu je vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti rozvojovej pomoci prostredníctvom výstav, 
besied, premietaní, posedení pri čaji, tvorivých dielní. Cieľom je vytvorenie trvalo udržateľného a 
samofinancovateľného centra, kde bude širokej verejnosti – deťom, mládeži aj dospelým umožnené 
stretávať sa, vzdelávať, diskutovať o globálnych problémoch a rozvojovej pomoci a zapájať sa do 
konkrétnych projektov.  
 

 



SAMRS/2007/05/23 
Rozvojové programy v krajinách v konflikte – budovanie kapacít rozvojových organizácií 
PDCS,o.z. Partners for Democratic Change Slovakia 
Rozpočet: 573 618 Sk 
Cieľom projektu je budovať kapacitu slovenských organizácií prostredníctvom informovania, vzdelávania 
a konzultácii pri tvorbe programov/projektov rozvojovej pomoci, aby boli citlivé na konflikty a prispeli 
k budovaniu mieru v cieľovej krajine. Projekt zahŕňa medzinárodnú konferenciu, odborné semináre, tréning 
trénerov a konzultantov, tréning pre humanitárne a rozvojové organizácie a pod. 
 
 
 
 

4.4. Program mikrograntov 

V roku 2008 sa začal realizovať program mikrograntov prostredníctvom veľvyslanectiev SR 
v Belehrade a v Sarajeve. Cieľom tohto programu je poskytnúť operatívnu a flexibilnú pomoc a podporu 
neziskovým aktivitám, realizovaným subjektami v krajine pôsobenia veľvyslanectva. Tieto aktivity musia 
byť v súlade s programovými dokumentami rozvojovej spolupráce SR. Na jeden projekt je možné 
poskytnúť finančnú podporu do 5 000 eur. Maximálna dĺžka projektu je 6 mesiacov. SAMRS 
administratívne spravuje projekty tohto programu.  
 

Celkový prehľad realizovaných mikrograntov : 
 

 Rozpočet Sk 
ZÚ Sarajevo – 11 mikrograntov 1 205 001 
ZÚ Belehrad – 12 mikrograntov 1 489 594 
Spolu 2 694 595 

 
 
Prehľad mikrograntov realizovaných v Bosne a Hercegovine v roku 2008: 

 
 

 
 
 
SAMRS/SG/2008/01BaH 
Názov mikrograntu:  In the world of children´s justice 
Predkladajúca organizácia: Association Education builds Bosnia and Herzegovina 
Sektor: budovanie sociálnej infraštruktúry 
Cieľom bolo vytlačiť knihu básní (2 500 ks) pod názvom:“ In the world of children´s justice“, distribuovať 
knihy do 20 škôl a knižníc a vzdelávať mládež o ich právach. Kniha pomohla rodičom, učiteľom, 
vychovávateľom a študentom uviesť do povedomia spoločnosti, že aj deti majú svoje práva.  

 



 
SAMRS/SG/2008/02BaH 
Názov mikrograntu: School for life in Europe-Education for European living 
Predkladajúca organizácia: Town Library Kakanj 
Sektor: budovanie sociálnej infraštruktúry, integrácia do EÚ 
Cieľom bolo vytvoriť z mestskej knižnice v meste Kakanj mnohoúčelové centrum. Obohatiť ju odbornou 
literatúrou o práve, politickej ekonómii, pedagogike, vede a nakúpiť 2 počítače a tlačiareň. Okrem iného sa 
realizovalo 5 workshopov o euroatlantickej integrácii.  
 
SAMRS/SG/2008/03BaH 
Názov mikrograntu: Aid for returnees association for life subsistence in the region 
Predkladajúca organizácia: Association Subsistence of the village and life in Ilovača 
Sektor: budovanie sociálnej infraštruktúry 
Cieľom bolo nakúpiť motokultivátor s príslušenstvom pre navrátivších sa utečencov, ktorí boli vysídlení 
počas poslednej vojny. Ďalším cieľom mikrograntu bolo vyškoliť obyvateľov ako obrábať pôdu 
s motokultivátorom. 
 
SAMRS/SG/2008/04BaH 
Názov mikrograntu: Educated into the future 
Predkladajúca organizácia: Centre for promotion of European Values-EUROPLUS 
Sektor: vzdelávanie 
Cieľom mikrograntu bola výučba AJ a kurz IT, ktorá bola ukončená slávnostným ceremoniálom 
odovzdávania certifikátov pre úspešných uchádzačov. Okrem iného sa uskutočnila konfigurácia počítačov, 
nakúpilo sa 100 ks kníh a zaviedol sa internet do knižnice. Pre potreby výučby boli vytlačené testy, 
pracovné zošity, notesy, certifikáty, letáky a učebnice.  
 
SAMRS/SG/2008/05BaH 
Názov mikrograntu: Psycho – social protection as strategy of assistance provided to retarded children 
in Herzegovina/Neretva Canton 
Predkladajúca organizácia: BLOSSOM Association for Mutual help in Mental Distress in Mostar 
Sektor: budovanie sociálnej infraštruktúry 
Cieľom bolo obrátiť pozornosť na deti s mentálnymi poruchami prostredníctvom workshopov a seminárov. 
Mikrogrant nebol zo strany prijímateľa realizovaný ani napriek podpísaniu zmluvy. ZÚ Sarajevo rieši 
problém realizácie.  
 
SAMRS/SG/2008/06BaH 
Názov mikrograntu: Youth in region and European Union 
Predkladajúca organizácia: Centre for Cultivating Dialogue (CCD) 
Sektor: budovanie sociálnej infraštruktúry, integrácia do EÚ 
Cieľom mikrograntu bolo prostredníctvom dvoch TV diskusií a dvoch TV kvízov zoznámiť mládež o ich 
právach a európskou integráciou. 
 
SAMRS/SG/2008/07BaH 
Názov mikrograntu:  Reconstruction of the bridge on the Radona-river 
Predkladajúca organizácia:  Municipality Čajniče 
Sektor: budovanie technickej infraštruktúry 
Cieľom mikrograntu bolo postaviť riadny most cez rieku Radojna, ktorý bol počas vojny zničený a jedinou 
spojnicou medzi oboma brehmi bol len provizórny drevený most. Oprava mosta napomohla oživiť 
zdevastované územie a je spojnicou pre 4 okolité dediny. 
 
SAMRS/SG/2008/08BaH 
Názov mikrograntu: Multimedia Classroom 
Predkladajúca organizácia: High School Petar ll Petrovič Njegoš 
Sektor: budovanie sociálnej infraštruktúry 
Cieľom mikrograntu bolo zlepšiť vzdelávací proces zavedením modernej technológie a vybudovať 
multimediálnu učebňu.  
 

 



SAMRS/SG/2008/09BaH 
Názov mikrgorantu: Women rights and their equality 
Predkladajúca organizácia: The Women´s Organization Viktorija 99 Jajce 
Sektor: budovanie sociálnej infraštruktúry 
Cieľom mikrograntu bolo prostredníctvom prednášok a workshopov informovať ženy o svojich právach, 
rovnoprávnosti pohlaví a usmerniť ich na účasť v spoločenskom živote.     
 
SAMRS/SG/2008/10BaH 
Názov mikrgorantu: Office furniture for the municipality building 
Predkladajúca organizácia: Municipality Foča –Ustikolina 
Sektor: budovanie infraštruktúry 
Cieľom mikrograntu bolo nakúpiť nevyhnutný kancelársky nábytok na Obecný úrad Foča-Ustikolina na 
uľahčenie a skvalitnenie jej každodennej práce s klientmi prostredníctvom zariadenia čakárne a prijímacích 
pultov.  
 
SAMRS/SG/2008/11BaH 
Názov mikrgorgantu: Signalization of the rafting route 
Predkladajúca organizácia: Rafting Neretva – TU Rafting Tajo Raft 
Sektor: budovanie technickej infraštruktúry 
Cieľom mikrograntu bolo turistické označenie miest (vzdialenosť, hĺbka vody a názvy miest), kde sa 
organizuje rafting na rieke Neretva. Ďalším cieľom bolo vybudovať oddychové miesta pre turistov (20 
drevených lavičiek a stolov). 

 
 
Prehľad mikrograntov realizovaných v Srbsku v roku 2008: 

 
 
 
 
SAMRS/SG/2008/01SRB 
Názov mikrograntu: Building Up the European Identity of Multicultural Vojvodina 
Predkladajúca organizácia: Centre for Politics and Euro-Atlantic Partnership 
Sektor: európska integrácia a posilňovanie občianskej spoločnosti 
Cieľom mikrograntu bolo zorganizovať panel 30 domácich a zahraničných účastníkov, na ktorej sa 
diskutovalo o európskej identite, kultivácii etnickej a kultúrnej diverzity a o posilňovaní európskej identity 
v multikultúrnej Vojvodine. Počas realizácie bola vydaná brožúra pod názvom: „Building Up the European 
Identity of Multicultural Vojvodina“ (500 ks), ktorá bola distribuovaná a medializovaná na Tábore 
tolerancie v Báčskej Topole (brožúra bola preložená do 6 jazykov).  Ďalej boli zorganizované 2 panely: 
v Novom Sade a v Báčskej Topole, na ktorých sa zúčastnili medzinárodní experti.  
 
SAMRS/SG/2008/02SRB 
Názov mikrograntu:  Loom and Sewing Training Program for k/Serbian women 

 



Predkladajúca organizácia: Association of Employed Women „AVENIJA“ 
Sektor: podpora hospodárstva 
Mikrogrant realizovaný na území Kosova v spolupráci SÚ Priština. Cieľom bolo nakúpiť softvér Bernina, 
nakúpiť tkáčsky materiál a súčasne uskutočniť odborný výcvik na tkáčskych a šijacích strojoch. Mikrogrant 
napomohol ovdoveným ženám a sirotám po Kosovskom konflikte v r. 1999, ktoré prešli odborným 
výcvikom získať možnosť lepšieho pracovného uplatnenia.  
 
SAMRS/SG/2008/03SRB 
Názov mikrograntu:  Modernisation-Improvement of information in Slovak language in RTV 
Vojvodina by engaging new camera and DVC recorder 
Predkladajúca organizácia: Radio -television Vojvodina 
Sektor: podpora integrácie do EÚ, podpora slovenskej menšiny 
Cieľom mikrograntu bol nákup DV kamery a DVC prehrávača s príslušnými pracovnými doplnkami 
a skvalitnenie vysielania v 8 jazykoch na 2 televíznych a 3 rozhlasových kanáloch, flexibilnejšie 
spracovanie reportáží, zlepšenie postavenia a konkurencieschopnosti slovenskej redakcie v porovnaní 
s ostatnými národnostnými redakciami RTV. 
 
SAMRS/SG/2008/04SRB 
Názov mikrograntu: Young Farmer´s Club 
Predkladajúca organizácia: Farmer´s Club Báčsky Petrovec 
Sektor: podpora slovenskej menšiny 
Cieľom mikrograntu bolo zlepšenie vedomostí, schopností a zručností poľnohospodárov, zvýšenie ich 
konkurencieschopnosti, vytvorenie oddelenia Klubu pre mladých farmárov a zlepšenie pracovných 
podmienok  prostredníctvom úpravy a vybavenia ako sú kúrenie, PC, projektor a ďalšie. Realizovali sa 
školenia s IT technikou v oblasti poľnohospodárstva. 
 
SAMRS/SG/2008/05SRB 
Názov mikrograntu: Rehabilitation of Gymnasium at Gjergj Kastrioti – Skenderbau Elementary 
School in Mitrovica, Kosovo 
Predkladajúca organizácia: Gjergj Kastrioti-Skenderbau Elementary School 
Sektor: budovanie infraštruktúry 
Mikrogrant bol realizovaný na území Kosova v spolupráci so SÚ Priština. Cieľom bola výmena okien 
školskej telocvične, ktoré boli poškodené počas konfliktu v r. 1999. Opravou okien sa znova začala 
telocvičňa využívať na výučbu telocviku a mimoškolské aktivity.  
 
SAMRS/SG/2008/06SRB 
Názov mikrograntu: The Reconstruction of Tinplated Roof of Slovak House 
Predkladajúca organizácia: The Local Organization of The Slovak Matrix Báčska Palanka 
Sektor: budovanie infraštruktúry 
Cieľom mikrograntu bola oprava strechy  na budove Matice Slovenskej v Báčskej Palanke proti zatekaniu. 
Budova MS zohráva dôležitú úlohu v aktivitách slovenskej komunity. Okrem iného je využívaná na rôzne 
kultúrne podujatia, školské aktivity a divadelné predstavenia aj pre ďalšie menšiny žijúce v Srbsku.  
 
SAMRS/SG/2008/07SRB 
Názov mikrograntu: School Improvement: Provision of IT Support to rural impoverished Kosovo 
Serbian youths through Slovak Aid grant to Primary School, Vuk Karadzic Socanica, northern 
Kosovo 
Predkladajúca organizácia:  Primary School Vuk Karadžič Socanica, Leposavic Municipality-Kosovo 
Sektor: podpora občianskej spoločnosti 
Mikrogrant realizovaný na území Kosova v spolupráci s SÚ Priština. Cieľom bol nákup IT vybavenia ako 
sú počítače, web kamery, fotoaparát, tlačiarne a ďalšie. Ďalej sa vymaľovala učebňa a nakúpil sa nový 
nábytok. ZŠ bude slúžiť ako model pri zavádzaní a výučbe IT v ďalších zaostalých regiónoch v Kosove. 
 
SAMRS/SG/2008/08SRB 
Názov mikrograntu: Complex humanitarian assistance for the community of elderly Kosovo Serbs in 
the village of Mušnikovo and its part Stajkovce (Sredačka Župa or the Bistrica Valley near Prizren) 
Predkladajúca organizácia: Lokal Community Office for Serb Affairs in Mušnikovo 

 



Sektor: podpora občianskej spoločnosti 
Mikrogrant realizovaný na území Kosova v spolupráci s SÚ Priština. Cieľom  bolo napomôcť uľahčeniu 
ťažkej situácii, v ktorej sa seniori žijúci v južnej časti Kosova nachádzajú. V časti Šajkovce bola zakúpená 
pumpa s príslušenstvom aby sa obnovila dodávka pitnej vody. Pre komunitu v Mušnikove bol zakúpený 
štiepač dreva (drevo potrebné na varenie a kúrenie) a kosačka na trávu (údržba cirkevných miest). 
 
SAMRS/SG/2008/09SRB 
Názov mikrograntu: Construction of a hard-surface all-year playgroud/helipad for Primary School 
Bajram Curri- LANISHTE 
Predkladajúca organizácia: Municipal Assembly –SHTIME 
Sektor: technická infraštruktúra 
Mikrogrant realizovaný na území Kosova v spolupráci s SÚ Priština. Cieľom bolo  vybudovanie ihriska 
s asfaltovým povrchom pre základnú školu v Lanishti, ktorú navštevujú žiaci aj z ďalších štyroch dedín. 
Ihrisko bude mať dvojaké využitie: okrem hier (futbal, volejbal, hádzaná, tenis, basketbal) má v prípade 
krízy slúžiť na pristátie záchranného vrtuľníka. 
 
SAMRS/SG/2008/10SRB 
Názov mikrograntu: Security Magazine 
Predkladajúca organizácia: Center for International Relations 
Sektor: sociálna infraštruktúra 
Cieľom bolo podporiť vydávanie periodika Security Magazine, ktoré je zamerané na osvetu laickej 
a odbornej verejnosti Čiernej Hory a regiónu v oblasti bezpečnostnej politiky. Prispieva aj k domácej 
diskusii týkajúcej sa otázky integrácie Čiernej Hory do NATO. 
 
SAMRS/SG/2008/11SRB 
Názov mikrograntu: Slovak Aid Assistance to Kosovo Serbs returning to their destroyed native village 
of Živinjane in southern Kosovo: Restoration of  basic electricity supply to the village of Živinjane 
Predkladajúca organizácia: Local Community Office for Serb Affairs in Mušnikovo 
Sektor: technická infraštruktúra 
Mikrogrant realizovaný na území Kosova v spolupráci s SÚ Priština. Cieľom bolo obnoviť elektrické 
vedenie do obce Živinjane a tak napomôcť znovu osídlenie obce, z ktorej obyvatelia ušli počas konfliktu 
v r. 1999. 
 
SAMRS/SG/2008/12SRB 
Názov mikrograntu: Joint UNHCR/Slovak Aid Project (50%-50%): Restoration of basic water supply 
for the Kosovo Serb returnees to the village of Živinjane 
Predkladajúca organizácia: Local Community Office for Serb Affairs in Mušnikovo 
Sektor: technická infraštruktúra 
Mikrogrant realizovaný na území Kosova v spolupráci s SÚ Priština. Cieľom bolo obnoviť dodávku vody 
do obce Živinjane. Obnovenie dodávky vody vytvorí základné životné podmienky pre prvú skupinu 
navrátilcov a súvisiace podmienky pre stavebnú činnosť pri obnove zničených obydlí. Mikrogrant 
je spoločne financovaný s UNHCR a Slovak Aid. 
 
 
 
 
 
 

4.5. Humanitárna pomoc 

V priebehu roka 2008 bola prostredníctvom SAMRS na základe schválenia ministrom zahraničných 
vecí SR poskytnutá humanitárna pomoc vo forme prevodu finančných prostriedkov v celkovom objeme 
10 399 032 Sk. Pomoc bola poskytnutá 6 krajinám: 
 

 



Gruzínsko 
Humanitárna pomoc civilnému obyvateľstvu postihnutému dôsledkami ozbrojeného konfliktu v Južnom 
Osetsku v spolupráci s medzinárodnou organizáciou pre migráciu IOM.  

Haiti  
Humanitárna pomoc civilnému obyvateľstvu postihnutému dôsledkami hurikánu Ike prostredníctvom 
medzinárodnej organizácie Červený kríž.  

Keňa 
V dôsledku vnútropolitického vývoja po prezidentských voľbách nastala v Keni na prelome roka 2007/2008 
humanitárna kríza postihujúca miestne obyvateľstvo, ktorému pomoc bola poskytnutá prostredníctvom ZÚ 
Nairobi a v spolupráci so slovenskými subjektami pôsobiacimi v Keni v oblasti rozvojovej a humanitárnej 
pomoci.  
Kirgizsko 

Priama finančná pomoc zemetrasením postihnutých obyvateľom Kirgizska v provincii Osh prostredníctvom 
regionálneho úradu Osh. 

Mjanmarsko 
Humanitárna pomoc obetiam cyklónu Nargis prostredníctvom medzinárodnej organizácii Červený kríž, 
ktorá zabezpečovala núdzovú obnovu infraštruktúry, pitnú vodu, potraviny, hygienu a základnú zdravotnú 
starostlivosť pre najohrozenejšie skupiny obyvateľstva.  
 
Palestína 
Humanitárna pomoc poskytnutá formou finančného príspevku Svetovému potravinovému programu 
v rámci WFP projektu - nevyhnutná pomoc pre potravinami nezabezpečenú skupinu obyvateľov 
v západnom pásme Gazy. 

  
Objem finančných prostriedkov poskytnutých jednotlivým krajinám: 
 
 

 
  Krajina 2008 
  Gruzínsko 2 161 120
  Haiti 1 013 774
  Keňa 1 665 800
  Kirgizsko 2 263 200
  Mjanmarsko 1 949 442
  Palestína 1 345 696
  Spolu Sk 10 399 032

 
 
 
 
 

4.6. Kofinancovanie európskych projektov 

S cieľom multiplikácie finančných prostriedkov určených na rozvojovú pomoc SAMRS finančne podporila 
v priebehu roka 2008 štyri projekty, ktoré sa úspešne uchádzali o granty z prostriedkov Európskej komisie, a ktorých 
realizácia predpokladala spolufinancovanie z národných prostriedkov.  
 
 

 



 
 
 
SAMRS/2007/EK/01 
Watch and Change – Development education by documentary films  (Pozri a zmeň - rozvojové 
vzdelávanie prostredníctvom dokumentárnych filmov) 
Občianske združenie Človek v ohrození (ako jeden z 3 partnerov hlavného žiadateľa českej MVO 
Človek v tísni) 
Česká republika, Estónsko, Slovensko, Poľsko 
Získané finančné prostriedky z EÚ: 166 358 eur  
Celkový cieľ projektu je zvýšiť povedomie a porozumenie občanov EÚ v oblasti rozvojovej problematiky a 
globálnej previazanosti Severu a Juhu a povzbudiť  ich v boji proti chudobe. Projekt zahŕňa aktivity ako 
napr. tvorba a distribúcia vzdelávacieho materiálu, premietania pre stredné školy počas festivalov, 
vytvorenie a udržiavanie médiatéky filmov rozvojového vzdelávania, ktoré sú distribuované a používané 
školami a filmovými klubmi, príprava a organizácia školení, stretnutia stakeholderov zamerané na 
integráciu rozvojového vzdelávania do školských osnov. 
 
SAMRS/2007/EK/02 
Expanding Fair Trade Awareness in Slovakia and the Czech Republic (Zvyšovanie povedomia o fair 
trade na Slovensku a v Ćeskej republike) 
Nadácia Integra (ako hlavný žiadateľ/líder) a 4 európske organizácie ako partneri 
Slovensko, Česká republika, Nemecko, Keňa, Bulharsko 
Získané finančné prostriedky z EÚ: 238 563 eur 
Celkový cieľ projektu je zvýšiť povedomie o fairtrade. Hlavné aktivity projektu sú príprava kampane a jej 
komunikačných nástrojov, príprava kampane v médiách, realizovanie výstavy fotografií s témou fair trade 
pre verejnosť, účasť na verejných akciách  s informačným stánkom fair trade, organizovanie tlačových 
konferencií s účasťou výrobcov fair trade produktov z Kene, realizácia prieskumu o úrovni povedomia 
o fair trade.   
 
SAMRS/2007/EK/03 
To Act You Have to Know 
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (ako jeden z 5 partnerov vedúcej MVO českej 
Človek v tísni) 
Česká republika, Slovensko, Poľsko, Maďarsko 
Získané finančné prostriedky z EÚ: 172 256 eur 
Hlavným cieľom projektu je posilnenie úlohy stredoeurópskych štátov v európskej rozvojovej politike 
a otvorenie verejnej debaty o rozvojovom svete a rozvojovej spolupráci. Poslaním je zapojiť širokú 
verejnosť, politikov a novinárov do diskusie o potrebe rozvojovej pomoci a spolupráce.  Aktivitami 
projektu sú: sprostredkovávať informácie  o rozvojovej spolupráci širokej verejnosti v tlači 
a v elektronických médiách, vydávať odborné publikácie, organizovať vznik pracovných skupín expertov 
na rôzne aspekty rozvojovej pomoci a spolupráce, organizovanie vzdelávacích seminárov 
a medzinárodných stretnutí.  
 
SAMRS/2007/EK/04 
HIV/AIDS and its impact on developing societies and development processes in Africa (HIV/AIDS 
a jeho vplyv na rozvojové spoločnosti a rozvojové procesy v Afrike) 
Slovenská katolícka charita (ako jeden z 2 partnerov hlavného žiadateľa slovinskej Caritas Slovenia) 
Slovensko, Taliansko, Rakúsko 
Získané finančné prostriedky z EÚ: 76 926 eur 
Projekt je zameraný a rozvojové vzdelávanie v oblasti HIV/AIDS a jeho vplyv na rozvojové procesy 
v Afrike. Cieľom projektu je mobilizovať verejnosť v krajinách EÚ a zvlášť na Slovensku, Slovinsku 

 



a v Rakúsku pre väčšiu podporu a pomoc postihnutým krajinám v Afrike. Projekt chce upozorniť, že 
HIV/AIDS súvisí s chudobou v afrických krajinách a že dôsledky tejto choroby majú vplyv na všetky 
oblasti rozvoja v krajinách Afriky. Aktivitami projektu je organizácia medzinárodnej vedeckej konferencie 
o rozvojovej pomoci v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v BA, príprava tematickej školskej pomôcky 
pre učiteľov s krátkym filmom, mobilná výstava na tému HIV/AIDS. 
 
 
 

4.7. Hodnotenie projektov a finančná kontrola 

V priebehu roka 2008 SAMRS monitorovala priebeh implementácie projektov predovšetkým 
prostredníctvom povinných štvrťročných správ, v ktorých kontraktori informujú o realizácii projektu 
vrátane čerpania finančných prostriedkov. Kontrola projektov na mieste v zahraničí sa uskutočnila iba 
v dvoch prípadoch -  projekt rekonštrukcie školy v Bosne a Hercegovine a projekt úpravy odpadových vôd 
v Macedónsku. V prípade mikrograntov monitoring realizovali veľvyslanectvá SR v Belehrade 
a v Sarajeve. 

Finančná kontrola realizácie projektov spočívala v posudzovaní oprávnenosti nákladov kontraktora 
a kontrole správnosti a kompletnosti účtovných dokladov. SAMRS realizátorom projektov posiela zálohové 
platby vo výške stanovenej v zmluve. Úplným a správnym vyúčtovaním je podmienené poskytnutie ďalšej 
splátky.   

 
 

4.8. Informačná činnosť 

SAMRS v spolupráci s MZV publikovala a distribuovala Národný program ODA 2008, informačné 
brožúry o hlavných cieľoch a činnosti agentúry určené pre širokú verejnosť. Priebežne prostredníctvom 
webstránky www.slovakaid.sk bola verejnosť informovaná o hlavných aktivitách SAMRS. Webstránka 
bola aj hlavným komunikačným nástrojom na zverejňovanie výziev na predkladanie projektov a oznamov 
o rozhodnutiach Projektovej komisie.  

SAMRS organizovala semináre pre záujemcov o predkladanie projektov rozvojovej spolupráce 
s cieľom oboznamovať o mechanizme poskytovania rozvojovej pomoci, o požadovanej projektovej 
dokumentácii a formálnych kritériách hodnotenia projektov. Tieto informácie boli poskytované aj na 
základe individuálnych žiadostí.    

  
 
 

4.9. Ďalšie vyhlasované výzvy a výberové konania  

SAMRS vyhlásila v novemri 2008 výzvu SAMRS/2008/05 zameranú na predkladanie projektov 
budovania kapacít rozvojovej spolupráce, rozvojového vzdelávania a verejnej informovanosti o rozvojovej 
pomoci. Projekty predložené v ramci tejto výzvy budú hodnotené a schvaľované v roku 2009. Na výzvu je 
vyčlenených 7 mil. Sk. 

 
V decembri 2008 SAMRS vyhlásila výberové konanie na realizáciu súťaže o najlepšiu esej 

o rozvojovej problematike určenej pre študetov stredných škôl. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v roku 
2009.  
 
 

4.10. Spolupráca s inými subjektami 

SAMRS udržiavala pravidelný kontakt s predstaviteľmi Platformy mimovládnych rozvojových 
organizácií. V druhej polovici roku 2008 sa začala nová, lepšia etapa vzťahov a kooperácie Platformy 
s novým vedením SAMRS, čo sa pretavilo o.i. do aktívnej spolupráce na novej metodike a príprave výziev 
agentúry. 

 

 

http://www.slovakaid.sk/


V priebehu roku 2008 sa dohodlo pokračovanie spolupráce SAMRS s rakúskou rozvojovou agentúrou 
ADA na roky 2009 – 2011. Memorandum o porozumení bolo podpísané v Bratislave v januári 2009. 
Spoluprácu s ADA využívala SAMRS na prevzatie rakúskych konkrétnych skúseností z fungovania 
agentúry a z poskytovania rozvojovej pomoci. 

  
SAMRS udržiavala pracovné kontakty s rozvojovými agentúrami iných štátov /rakúska rozvojová 

agentúra ADA, kanadská rozvojová agentúra CIDA, írska rozvojová agentúra Irish Aid/, s Európskou 
komisiou, OECD, so švédskou rozvojovou agentúrou SIDA ako aj s rozvojovými organizáciami 
a inštitúciami krajín V-4. 

 
SAMRS spolupracovala s regionálnym centrom UNDP v Bratislave formou účasti v riadiacom výbore 

Slovak Trust Fund 2008 – 2010.  
 
SAMRS bola v roku 2008 zapojená do európskej siete rozvojových agentúr prostredníctvom členstva v 

Practitioners' Network for European Development Cooperation ako aj do siete aktérov rozvojového 
vzdelávania GENE / Global Education Network Europe/. Zástupcovia agentúry sa zúčastňovali na 
stretnutiach a odborných podujatiach. 

 
 
 
 
 

5. Rozpočet organizácie 
 

 
Schválený rozpočet rozpočtovej organizácie SAMRS v zriaďovateľskej pôsobnosti MZV SR vo 

výške 165 976 tis. Sk bol upravený na 144 248 tis. Sk a čerpaný vo výške 143 169 tis. Sk na 99,3 %.  
 
Schválený  rozpočet  bežných  výdavkov vo  výške 165 226 tis. Sk,  upravený na  143 498  tis. Sk  

bol čerpaný v objeme  142 343 tis. Sk  na  99,2 %. 
 
 

 

 

 



 
 

Hodnotenie rozpočtu 
 

V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol schválený rozpočet vo výške 3 900 tis. 
Sk upravený na 4 265 tis. Sk a čerpaný vo výške 4 830 tis. Sk na 113,3 %. Prekročenie bolo rozpočtovo 
vykryté v kategórii mzdových prostriedkov aparátu ústredného orgánu ako zriaďovateľa.  

 
Schválený rozpočet poistného a príspevku do poisťovní v kategórii 620 vo výške 1 363 tis. Sk bol 

upravený na 2 113 tis. Sk a čerpaný vo výške 1 820 tis. Sk na 86,1 %.  
 
Schválený rozpočet na tovary a  služby v kategórii 630 vo výške 5 963 tis Sk bol upravený na 5 817 

tis. Sk a čerpaný vo výške 4 857 tis. Sk na 83,5 %. Prostriedky boli vynaložené na cestovné výdavky 
zamestnancov,  na poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, materiálové a reprezentačné 
výdavky, dopravné, na rutinnú a štandardnú  údržbu výpočtovej techniky, platby za prenájom a na ostatné 
tovary a služby súvisiace s činnosťou agentúry.  

 
Schválený rozpočet na bežné transfery v kategórii 640  vo výške  154 000 tis. Sk, bol 

rozpočtovými opatreniami upravený  na 131 303 tis. Sk  tis. Sk a čerpaný vo výške 130 836 tis. Sk na 99,6 
%. V upravenom rozpočte je zohľadnené predovšetkým navýšenie presunom prostriedkov určených na 
realizáciu projektov rozvojovej pomoci z roku 2007 vo výške 117 587 tis. Sk a súčasne, v zmysle § 8 
zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, viazanie prostriedkov na presun do roku 2009 vo výške  
145 304 tis. Sk.  

  
Okrem financovania projektov rozvojovej pomoci, ktoré boli schválené v roku 2007 a 2008 

a kofinancovania projektov financovaných z prostriedkov EÚ, je v čerpaní zohľadnené aj poskytovanie 
humanitárnej pomoci a mikrograntov.  

 
Schválený  rozpočet kapitálových výdavkov v kategórii 710 - obstarávanie kapitálových aktív vo 

výške  750  tis. Sk  upravený nebol a bol čerpaný vo výške 826  tis. Sk na  110,1 %. Prostriedky boli 
čerpané na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, nákup interiérového vybavenia, výpočtovej, 
telekomunikačnej techniky a softwéru vo výške 738 tis. Sk a na dodávku konštrukčných materiálov 
a stavebných prác pre vybudovanie akustickej stavebnej úpravy – akustickej steny a izolácie kancelárie 
výške 89 tis. Sk, 

 

 



 
Prostriedky na chod SAMRS 2008 

/v tisíc Sk podľa ekonomickej klasifikácie/ 
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 4 830
620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 820
630 Tovary a služby 4 857

     640 Nemocenské dávky 41
710 Obstarávanie kapitálových aktív  826

Spolu  12 374
 
 
 
 
6. Personálne otázky 
 

Pre rok 2008 bola pre SAMRS stanovená systemizácia 12 pracovných miest vo verejnej správe. 
K 31.12.2008 mala agentúra 11 zamestnancov: 

 
- riaditeľ /PT 12/ 

- ekonomické oddelenie:    ekonomický riaditeľ /PT 12/ 

hlavný ekonóm /PT 12/ 

- oddelenie projektového manažmentu:  7 projektových manažérov /PT 11/ 

- programový sekretariát:   asistentka /PT 8/ 

 
Na zabezpečenie chodu mala SAMRS v priebehu roka 2008 uzavreté dve dohody o vykonaní prác 

/upratovanie priestorov a BOZP/ a využívala externé služby dvoch SZČO /účtovníctvo projektov/.  
 

Vnútorný audit MZV realizoval v priebehu mája 2008 v SAMRS interný audit riadenia, 
financovania a kontroly poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci rozvojovým krajinám. Následne GEIN 
MZV v priebehu júla – augusta 2008 realizoval v SAMRS finančnú kontrolu hospodárenia s finančnými 
prostriedkami štátneho rozpočtu. Na základe zistení auditu a finančnej kontroly a celkových nedostatkov 
v riadiacej činnosti odvolal minister zahraničných vecí J. Kubiš k 31. júlu 2008 Zdenka Cho z funkcie 
riaditeľa SAMRS a zároveň s ním ukončil pracovný pomer. Dňa 10. septembra 2008 bol do funkcie 
riaditeľa a štatutárneho zástupcu SAMRS menovaný Ivan Surkoš. 

 
V druhej polovici roka 2008 bol vypracovaný a ministrom zahraničných vecí schválený nový 

Organizačný poriadok SAMRS, ktorý vstúpil do platnosti 1. 1. 2009, a ktorý okrem iného ustanovuje novú 
organizačnú štruktúru agentúry a zavádza projektové riadenie.  
 
 
 
 
7. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2008 
 

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 
nadobudol účinnosť 1. februára 2008. Rok 2008 bol prakticky prvým rokom riadneho fungovania SAMRS, 
keďže predchádzajúci rok sa činnosť agentúry iba začínala. Úspešnou činnosťou SAMRS v roku 2008 sa 
potvrdila opodstatnenosť zriadenia samostatnej agentúry zameranej na konrétnu implementáciu rozvojovej 
politiky SR.  

 



 
 Financovanie projektov rozvojovej spolupráce predstavovalo v roku 2008 /podobne ako v roku 2007/ 

hlavnú formu poskytovania rozvojovej pomoci. SAMRS v roku 2008 administratívne spravovala 110 
projektov a realizovala 5 finančných operácií humanitárnej pomoci.  

 
 

35 projektov schválených v roku 2007 celkovo 156,7 mil. Sk 
48 projektov schválených v roku 2008 celkovo 138,5 mil. Sk 
23 mikrograntov   celkovo     2,7 mil. Sk 
 4 projekty – kofinancovanie  celkovo     0,7 mil. Sk 
 5 operácií – humanitárna pomoc celkovo   10,4 mil. Sk 

     spolu     309,0 mil. Sk 
 

 
čerpanie finančných prostriedkov 2007    25,2 mil. Sk 
čerpanie finančných prostriedkov 2008  131,2 mil. Sk 
     spolu 156,4 mil. Sk 
 
 
 
celkový objem zmluvných finančných záväzkov 2007 a 2008  309,0 mil. Sk 
celkové čerpanie finančných prostriedkov 2007 a 2008   156,4 mil. Sk 
zmluvné finančné záväzky prenášané do roku 2009   152,6 mil. Sk  /5,07 mil eur/ 
 

Financovanie projektov sa realizuje podľa dohodnutých zmluvných podmienok a samotná dĺžka 
implementácie projektu presahuje jeden kalendárny rok, vo väčšine projektov je rozložená do troch rokov. 
Financovanie projektu preto prebieha približne podľa vzorca 25% 1.rok, 50% 2.rok, 25% 3.rok. Z tohto 
dôvodu ako aj vzhľadom na iba dvojročnú existenciu SAMRS nemohol byť pridelený rozpočet v roku 2007 
a 2008 úplne vyčerpaný a jeho časť bola v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách presunutá do 
nasledujúceho roka. Umožnenie takejto finančnej schémy je základnou podmienkou a medzinárodný 
štandard riadenia projektov rozvojovej spolupráce, ktorých financovanie neprebieha na základe refundácií, 
ale formou dotácií.     
 
 
 
 
8. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie  
 

Hlavné skupiny užívateľov 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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Verejný odpočet tejto správy sa uskutočnil 30. apríla 2009  
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