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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: Mgr. Lucia Lacková 

 

 

 Hlavné činnosti 

Pôsobnosť SAMRS určuje §10 Zákona 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 a štatút SAMRS. V zmysle týchto dokumentov hlavnými činnosťami 

organizácie sú najmä: 

• príprava a realizácia činností súvisiacich s poskytovaním oficiálnej rozvojovej 

pomoci; 

• realizácia najmä dvojstrannej oficiálnej rozvojovej pomoci a trojstrannej oficiálnej 

rozvojovej pomoci; 

• spolupráca so zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti oficiálnej rozvojovej 

pomoci; 

• riadenie a administrovanie činností súvisiacich s realizáciou programov a projektov 

dvojstrannej oficiálnej rozvojovej 

 pomoci a obnovy a projektov rozvojového vzdelávania; 

• príprava podkladových materiálov v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci; 

• príprava ľudských zdrojov v oblasti realizácie rozvojových programov a rozvojových 

projektov; 

• spolupráca a koordinácia činností s inými subjektmi v Slovenskej republike: 

príslušnými štátnymi orgánmi, právnickými 

 osobami a fyzickými osobami, ktoré sú zapojené do oficiálnej rozvojovej pomoci 

Slovenskej republiky, 

• realizácia edičnej, publikačnej a komunikačnej činnosti súvisiacej 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 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 predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, hodnotenie predložených 

žiadostí, prípravu zasadnutí Projektovej komisie Slovak Aid, 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 Parížskej 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 možností a kompetencií 

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.  

 

SAMRS v rámci svojich kompetencií dbá na dodržiavanie 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 založení 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.  



 

Dôležitým 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.  

 

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. Dôležitým 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 tiež prispievať k rozvoju a tým k znižovaniu 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 taktiež schvaľuje vláda Slovenskej republiky. Stanovuje 

nástroje rozvojovej pomoci spolu s alokáciou finančných prostriedkov a špecifikuje sektorové 

a teritoriálne priority. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho 

plnenie 

 

Na rok 2011 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 priebežného 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;  

- dodržiava rozpočet uvedený v Kontrakte, pri dodržaní jednotlivých limitov uvedených v 

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

- 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;  

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



- vypracováva návrhy kontraktu, zápisníc z priebežného hodnotenia kontraktu, záverečnú 

správu o plnení kontraktu a výročnú správu.  

 

 

Rozpočet SAMRS 

Ekonomická 

klasifikácia 

Schválený 

rozpočet  

Upravený 

rozpočet na 

základe RO 

MF SR 

č.3/2011 

Upravený 

rozpočet na 

základe Dodatku 

č.1 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2011 

610 

 

161 126,- 161 126,- 161 926,- 161 926,- 

620 

 

15 290,- 15 290,- 58 890,- 59 109,- 

630 

 

156 136,- 156 136,- 206 336,- 206 117,- 

640 

 

5 652 520,- 9 313 520,- 9 272 570,- 6 731 035,- 

Spolu 

 

5 985 072,- 9 646 072,- 9 699 722 ,-               7 158 187,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Činnosti/ produkty organizácie a ich náklady 

 

4.1. Oficiálna rozvojová pomoc Slovenskej republiky v roku 2011 Koncepcia SAMRS   

v roku 2011 

V roku 2011 sa realizovali zásadné koncepčné zmeny v oblasti poskytovania bilaterálnej 

ODA SR, ktoré spočívali v zúžení geografického a sektorového zamerania pomoci a rozdelení 

ODA na štandardnú bilaterálnu rozvojovú pomoc a technickú pomoc, v rámci ktorej sa 

vytvorilo aj Centrum na odovzdávanie transformačných skúseností SR z integrácie (CETIR). 

Program na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem (CETIR) spustilo Ministerstvo 

zahraničných vecí SR v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci od leta 2011. 

CETIR sa sústreďuje na prehlbovanie kontaktov slovenských expertov s predstaviteľmi 

štátnych orgánov a krajín západného Balkánu a Východného partnerstva. Snaží sa promptne 

reagovať na konkrétne požiadavky partnerskej krajiny s využitím skúseností a za aktívnej 

účasti slovenských ministerstiev a ďalších inštitúcií.  

CETIR kladie dôraz na posilňovanie reformného úsilia, napĺňanie európskej perspektívy 

a zlepšovanie dobrého spravovania vecí verejných prostredníctvom partnerských konzultácií 

v konkrétnych sektoroch a štátnych inštitúciách s cieľom pripraviť zázemie pre spoločné 

projekty so slovenskými subjektmi financovanie z programov EU. 

Cieľové krajiny na rok 2011 

Albánska republika, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Macedónska republika, Srbská 

republika, Ukrajina, Moldavsko, Bielorusko, Gruzínsko. 

Ministerstvo zahraničných vecí SR (MZV SR), v úzkej spolupráci s ostatnými rezortmi, 

kládlo dôraz na kľúčové témy v oblasti posilnenia rozvojového segmentu celkových 

bilaterálnych vzťahov s partnerskými krajinami, skvalitnenia štatistického vykazovania 

rozvojovej pomoci v súlade s princípmi Výboru OECD pre rozvojovú pomoc,  prípravy 

návrhu národnej stratégie pre globálne rozvojové vzdelávanie, zefektívnenia koordinácie pri 

poskytovaní humanitárnej pomoci, hodnotenia projektov rozvojovej spolupráce, ako aj 

využívania nástrojov EÚ v rozvojovej politike SR.  

Nadväzne na podpis Memoranda o porozumení medzi MZV SR a Platformou mimovládnych 

rozvojových organizácií sa v priebehu roku 2011 posilnila spolupráca MZV SR so 

slovenskými mimovládnymi rozvojovými organizáciami.  

MZV SR pokračovalo v rozširovaní zmluvnej základne s partnerskými krajinami. V roku 

2011 sa podpísala dohoda o medzivládnej rozvojovej spolupráci s Keňou a podobná dohoda 

sa ponúkla aj Južnému Sudánu, Čiernej Hore, Bosne a Hercegovine a Ukrajine. SAMRS a 

MZV SR v spolupráci s TF UNDP v roku 2011 pokračovalo v realizácii nezávislého 



hodnotenia projektov v Bosne a Hercegovine, Keni a Afganistane. Konkrétne odporúčania a 

závery týchto hodnotení majú za cieľ identifikovať oblasti a nástroje, prostredníctvom ktorých 

sa môže zefektívniť celková rozvojová politika SR. 

 

4.2 Realizácia bilaterálnych projektov rozvojovej pomoci v roku 2011 

SAMRS v roku 2011 realizovala bilaterálne projekty, ktoré boli kontrahované v rámci NP 

ODA  v rokoch 2008 – 2011 a zároveň zabezpečovala ich financovanie, monitorovanie 

a kontrolu. V súlade s  NP ODA na rok 2011 SAMRS vyhlásila nové výzvy na predkladanie 

žiadostí o dotácie a v spolupráci s MZV SR zabezpečovala ich administráciu, hodnotenie, 

výber projektov a ich kontrahovanie. 

Na podprogram 05T0A02 – oficiálna rozvojová pomoc MZV SR, ktorý zabezpečuje MZV SR 

prostredníctvom Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), 

bolo na rok 2011, v rámci kapitoly MZV SR a v zmysle Národného programu ODA SR (NP 

ODA)  vyčlenených, 7 158 187 Eur. Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vo 

výške 7 152 376,72  Eur.   

 

 

Tabuľka č. 1 – Štruktúra poskytovania bilaterálnej ODA SR v roku 2011(vyplatené 

prostriedky) 

 

SAMRS  7 152 376,7    

  

Rozvojové projekty dvojstrannej pomoci  6 075 222,8 

Mikrogranty  370 467,8     

Humanitárna pomoc  216 117,0     

CETIR – Centrum na odovzdávanie transformačných skúseností SR z 

integrácie  56 887,5 

Administratívne náklady – náklady na SAMRS 433 681,6     

 

Na bilaterálnu ODA v prioritných krajinách (Afganistan, Keňa a Južný Sudán) bolo v roku 

2011 vynaložených 2 509 107,70 EUR. Táto ODA sa realizovala formou projektov, ktoré boli 

v súlade so sektorovými prioritami schválenými v NP ODA na rok 2011. Geografické 

členenie bilaterálnej rozvojovej pomoci podľa jednotlivých teritórií je znázornené na 

nasledujúcom grafe. 



 

 

Výdavky na rozvojové projekty v Afganistane dosiahli v roku 2011 sumu 902 979,33 EUR, 

čo predstavovalo 14 % z celkového objemu bilaterálnych projektov. Projekty v Afganistane sa 

zameriavali na sociálny rozvoj s dôrazom na zdravotníctvo a vzdelávanie, poľnohospodárstvo 

a rozvoj vidieka.  

Afrika sa na projektoch ODA podieľala sumou 1 714 093,71 EUR, čo predstavovalo 27 % 

podiel na celkovej sume projektov. V rámci Afriky to boli projekty v Keni v hodnote 

1 088 664,00 EUR a Južnom Sudáne v sume 517 464,37 EUR.  Hlavné sektorové zameranie 

týchto projektov bolo v oblasti sociálneho rozvoja s dôrazom na zdravotníctvo 

a vzdelávanie, životné prostredie a poľnohospodárstvo. 

Krajinám Východného partnerstva sa poskytli dotácie vo forme bilaterálnych projektov 

a projektov technickej pomoci v sume 956 856,05 EUR, čo predstavovalo 15 % z celkového 

objemu bilaterálnych projektov. Projekty sa realizovali v oblasti vodného hospodárstva 

s dôrazom na protipovodňovú ochranu a rehabilitáciu zdrojov pitnej vody, ako aj sociálny 

rozvoj s dôrazom na zdravotníctvo a vzdelávanie.  

Krajinám západného Balkánu sa poskytla rozvojová pomoc v sume 2 218 902,50 EUR, čo 

tvorilo 35 % podiel na všetkých projektoch. Hlavné sektorové zameranie bolo na 

postkonfliktnú obnovu a vodné hospodárstvo (Bosna a Hercegovina) a ochranu životného 

prostredia a vodné  hospodárstvo (Čierna Hora).  

Poskytnutie rozvojovej pomoci uvedeným krajinám prispelo k zlepšeniu situácie v sektoroch, 

na ktoré sa slovenská rozvojová pomoc v roku 2011 sústredila. Zároveň sa vytvorili 

predpoklady na pokračovanie realizácie začatých projektov a dosiahnutie pozitívnych 

výsledkov. 

14,15% 

26,86% 

14,99% 

34,77% 

5,00% 4,22% 

Rozdelenie výdavkov na dvojstrannú ODA SR za rok 2011 
podľa teritoriálneho zamerania   (v %) 
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Krajiny Východného partnerstva 
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Ostatné krajiny 

Slovensko 



Prehľad o bilaterálnej ODA, poskytovanej MZV SR (SAMRS) v roku 2011, podľa 

jednotlivých cieľových krajín poskytuje nasledujúci graf: 

 

 

Finančné príspevky (tzv. mikrogranty), maximálne do výšky 5000 EUR na projekt, boli aj v 

roku 2011 úspešným nástrojom ODA SR. V rámci tohto nástroja boli, v spolupráci so 

zastupiteľskými úradmi SR, podporené projekty v Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Čiernej 

Hore, Keni, Macedónsku, Moldavsku, Srbsku (vrátane Kosova) a na Ukrajine. Celkovo bolo 

realizovaných 96 mikrograntov v hodnote 370 467,8 EUR. Táto forma pomoci bola 

zameraná predovšetkým na infraštruktúru a rozvoj občianskej spoločnosti.   

 

MZV SR začalo v roku 2011 realizovať projekt CETIR. V rámci tohto projektu sa  

realizovalo desať akcií – pobytov zástupcov štátnej správy (ministerstvá, médiá) z krajín 

západného Balkánu (Macedónsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora) a Východného 

partnerstva (Moldavsko) v celkovej sume  56 887,55 EUR.  

 

Špecifická pozornosť bola venovaná aktivitám zameraným na globálne rozvojové 

vzdelávanie. V roku 2011 boli v rámci rozvojového vzdelávania realizované projekty 

v celkovej hodnote  142 509,35 EUR. V rámci verejnej informovanosti sa realizovali dva 

projekty v sume 19 795,22 EUR. V roku 2011 boli v zmysle Memoranda o porozumení medzi 

MZV SR a Platformou mimovládnych organizácií (podpísané v roku 2010) realizované 

projekty budovania kapacít ODA v rámci samostatnej priority - Podpora koordinačných 

a reprezentačných funkcií strešných organizácií mimovládnych rozvojových organizácií 

a inštitúcií v celkovej hodnote  51 910,08 EUR.  
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4.3 Programovanie a kontrahovanie Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci 

pre rok 2011. 

NP ODA 2011 bol schválený vládou SR 26. januára 2011. SAMRS realizovala aktivity 

súvisiace s týmto programom podľa schváleného indikatívneho rozpočtu pre dvojstrannú 

a trojstrannú pomoc. Dvojstranné projekty realizované slovenskými subjektmi boli vyhlásené 

prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí o dotácie.  

Ďalšími inštrumentmi boli: humanitárna pomoc, osvedčené formy technickej pomoci pre 

krajiny Balkánu a Východné partnerstvo realizované prostredníctvom CETIR, 

Spolufinancovanie rozvojových projektov slovenských subjektov schválených v rámci výziev 

vyhlásených Európskou komisiou, aktuálne rozvojové výzvy, projekty globálneho 

vzdelávania a verejnej informovanosti realizované na Slovensku, projekty budovania kapacít 

pre rozvojovú pomoc a finančné príspevky tzv. mikrogranty.  

V priebehu roka 2011 SAMRS vyhlásila 18 výziev na predkladanie projektov, z toho 14 pre 

projekty dvojstrannej rozvojovej pomoci, jednu pre humanitárnu pomoc pre krajiny Afrického 

rohu postihnuté suchom, jednu pre spolufinancované rozvojové projekty EÚ a jednu pre 

rozvojové vzdelávanie. Jedna výzva bola vypísaná na predkladanie projektov 

spolufinancovaných s vládou USA. Tieto projekty neboli kontrahované v roku 2011.  

Ich prehľad je uvedený v nasledovných grafoch a tabuľkách: 
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5.  Rozpočet organizácie 

 

Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov kapitoly 

 

V súlade s Kontraktom zabezpečilo MZV financovanie predmetu činnosti SAMRS. Rozpočet 

na rok 2011 je uvedený v nasledovnej tabuľke.  

 

 

   

Ekonomická 

klasifikácia  Popis     

1   610 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania    161 126 

2   620 Poistné a príspevok do poisťovní       15 290 

3       1+2   Mzdové náklady spolu    176 416 

4   630 Tovary a služby    156 136 

5     Tovary a služby spolu    156 136 

6   640 Bežné transfery    5 652 520 

7      7+8 640 Bežné transfery spolu    5 652 520 

8   710 Obstarávanie kapitálových aktív      0 

9     710 Obstarávanie kapitálových aktív, spolu      0 

10 

 

3+5+9+11   Spolu na rok 2011 5 985 072 

 

 

V priebehu roka 2011 bol rozpočet SAMRS upravovaný nasledovne: 

- Rozpočtové opatrenie č.3/2011 – navýšenie rozpočtu SAMRS o 3 670 000,- €, čo 

predstavuje presun nevyčerpaných prostriedkov zo zmluvne viazaných projektov 

z predchádzajúceho rozpočtového roka. Rozpočtové opatrenie sa týkalo kategórie 640 

Bežné transfery. 

- Rozpočtové opatrenie č.4/2011 – refundácia výdavkov na humanitárnu pomoc MZV 

vo výške 9 000,- € (viazanie prostriedkov v kategórii 640). 



- Rozpočtové opatrenie č.19/2011 – presun prostriedkov na krytie zmluvne viazaných 

projektov vo výške 2 541 535,- € do nasledujúceho rozpočtového roka (kategória 640 

Bežné transfery). 

- Rozpočtové opatrenie č.20/2011 – navýšenie prostriedkov v kategórii 610 Mzdy, 

platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania o 800,- €, v kategórii 620 Poistné 

a príspevky do poisťovní o 43 600,- € a v kategórii 640 Bežné transfery o 9 250,- € 

v celkovej sume 53 650,- €  

- Presun prostriedkov z dôvodu realizácie „ Kapacitného projektu“ z položky 649 do 

kategórie 630 v sume 50 200,-€. 

   

Výdavky kapitoly 

V položke 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania boli výdavky čerpané 

v súlade s upravenou verziou rozpočtu. 

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

verziou rozpočtu.  

V položke 630 Tovary a služby boli výdavky čerpané v súlade s upravenou verziou rozpočtu. 

Prostriedky boli použité na zabezpečenie chodu organizácie. Celkové výdavky spojené 

s chodom agentúry predstavovali výšku 433 680,- € . Výšku výdavkov výrazne determinovala 

realizácia „ Kapacitného projektu“,  ktorého cieľom bola štandardizácia procesov 

projektového a programového cyklu. V rámci komponentu Informačné rozvojové centrum sa 

realizoval nákup hardvéru v objeme 14 970,- €. 

V položke 640 Bežné transfery boli prostriedky čerpané v súlade s upravenou verziou 

rozpočtu. Použili sa na financovanie projektov rozvojovej spolupráce, ktoré boli kontrahované 

v predchádzajúcich rokoch ako aj na financovanie nových projektov, mikrograntov 

a humanitárnej pomoci. 

 

Skutočne čerpané výdavky organizácie boli vo  výške 7 152 376,- €, čo predstavuje 99,92% 

upraveného rozpočtu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabuľka čerpania rozpočtu: 

 

Ekonomická 

klasifikácia 

Schválený 

rozpočet  

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie % 

610 

 

161 126,- 161 926,- 161 766,- 99,91 

620 

 

15 290,- 59 109,- 59 105,- 99,99 

630 

 

156 136,- 206 117,- 202 870,- 98,43 

640 

 

5 652 520,- 6 731 035,- 6 728 635,- 99,97% 

Spolu 

 

5 985 072,- 7 158 187,- 7 152 376,- 99,92 

 

6. Personálne zabezpečenie: 

 

SAMRS mala 11 zamestnancov k 31.12.2011. V priebehu roka 2011 došlo k zmene 

organizačnej štruktúry v záujme v menšej miere využívať služby poskytované  tretími 

subjektmi.  

Útvar riaditeľa zabezpečuje personalistiku, účtovníctvo, internú kontrolu. 

Útvar projektov zabezpečuje kontrahovanie, monitorovanie projektov. 

Niektoré služby boli zabezpečené dodávateľským spôsobom: účtovníctvo projektov, správa 

internetovej stránky, upratovanie priestorov, BOZP, účtovníctvo organizácie, právne služby, 

údržba softvéru.  

 

7.Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 

2011 

 

SAMRS v roku 2011 pokračovala v konsolidácii a posilňovaní riadiacich mechanizmov, 

v zefektívňovaní činnosti a v komunikácii s partnermi a verejnosťou. Na základe zmeny 



organizačnej štruktúry bolo posilnené finančné riadenie organizácie a finančná kontrola 

jednotlivých implementovaných projektov.  

Hlavné činnosti organizácie boli vykonávané v zmysle zmluvy so zriaďovateľom 

a schváleného NP ODA 2011. V roku 2011 SAMRS v spolupráci s MZV SR spustilo 

implementáciu programu CETIR – Centrum na odovzdávanie skúseností z integrácie 

a reforiem a v tomto roku došlo prvýkrát k nezávislému hodnoteniu vybraných rozvojových 

projektov v Afganistane, Bosne a Hercegovine a Keni v spoluprác s MZV SR a UNDP TF. 

Evaluácia projektov v Afganistane a Bosne a Hercegovine bola ukončená v roku 2011, 

evaluácia projektov v Keni bola ukončená v roku 2012.   

V oblasti bilaterálnej pomoci je potrebné v budúcnosti ešte viac znížiť počet cieľových krajín 

a zamerať sa na tie teritoriálne a sektorové oblasti, kde vie Slovenská republika poskytnúť 

pridanú hodnotu. K dosiahnutiu týchto cieľov je potrebná užšia spolupráca s prijímateľmi 

pomoci a zaviesť programový prístup.  

Model implementácie dvojstrannej rozvojovej pomoci SR, kde ťažisko tvoria dotácie na 

relevantne malé projekty v trvaní približne 2 roky poskytované na základe výziev, bude 

potrebné v budúcnosti zhodnotiť najmä z pohľadu efektívnosti, účinnosti a dopadov. Veľká 

administratívna náročnosť malých projektov nie je v súlade s kapacitnými možnosťami 

agentúry.  Predpokladá sa, že čiastočne bude administratívna záťaž čiastočne odstránená 

zavedením manažérskeho informačného systému pre ODA, ktorý umožní sledovať cash flow 

v rámci organizácie. 

 

8. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 

 

Hlavné skupiny užívateľov SAMRS subjekty registrované v SR, predovšetkým mimovládne 

organizácie, štátne inštitúcie, podnikateľské subjekty a samosprávy. Ďalším odberateľom 

výstupov organizácie je MZV SR, pre ktoré SAMRS pripravuje podklady pre strategické, 

koncepčné a legislatívne zmeny. 

 

 

 

 


