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Usmernenie pre prijímateľov dotácie výzvy č.  

SAMRS/2020/D/1 

 

 Vec: Toto usmernenie upravuje znenie Manuálu pre vysielanie dobrovoľníkov a expertov-
dobrovoľníkov  do rozvojových krajín rámci výzvy 2020, až do odvolania. 

 

Určené pre: Prijímateľov dotácií zameraných na vysielanie dobrovoľníkov a expertov-
dobrovoľníkov do rozvojových krajín výzvy 2020. 

 

Vydáva: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len „SAMRS“) 

  

Účel: Stanovenie pravidiel a postupov pri použití dotácie vrátane určenia spôsobu jej 
vyúčtovania v zmysle platných právnych predpisov SR. 

 

Dátum vydania a účinnosti: 09.09.2020 

  

Schválil: Lucia Kišš, MSc. 

R SAMRS  

 

Úpravy: N/A 
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A.  Podpis zmluvy  
 

1. Vzhľadom na reštriktívne opatrenia týkajúce sa cestovania kvôli pandémii nového 
koronavírusu, má MiZVEZ SR podpísané rozhodnutie dobu platnosti do 31.10.2020. Do 
31.10.2020 sú schválení žiadatelia povinní so SAMRS podpísať k schváleným projektom 
zmluvy. V prípade, že schválený žiadateľ nepodpíše so SAMRS zmluvu o poskytnutí 
dotácie do ukončenia platnosti rozhodnutia, SAMRS bude postup schváleného žiadateľa 
považovať za odstúpenie od schválenej dotácie.    
  

2. Najneskôr do 31.10. 2020 sú prijímatelia oprávnení uzatvoriť zmluvu o poskytnutí dotácie 
so SAMRS aj v prípade nesplnenia podmienky predloženia uzatvorenej zmluvy 
o dobrovoľníckej činnosti podpísanej oboma zmluvnými stranami (vysielajúca 
inštitúcia a dobrovoľník). Takto podpísaná zmluva bude mať platnosť do 31.12.2022.  

 

3. Prijímatelia sú oprávnení vyslať dobrovoľníka a dobrovoľníka/experta v priebehu rokov 
2021 aj 2022  za splnenia podmienky ukončenia vyslania dobrovoľníka a dobrovoľníka/ 
experta  najneskôr dňa 31.8.2022.  
 

4. Po predložení podpísanej zmluvy medzi vysielajúcou inštitúciou a schváleným 
dobrovoľníkom SAMRS bude zmluva medzi vysielajúcou organizáciou a schváleným 
dobrovoľníkom tvoriť dodatok zmluvy uzavretej medzi SAMRS a prijímateľom. Podpis 
predmetného dodatku k zmluve je možný najskôr tri mesiace pred začiatkom vyslania.   

 

5. Ukončenie vyslania dobrovoľníka a dobrovoľníka/experta musí byť naplánované 

najneskôr do 31.08.2022. Najneskôr do 60 kalendárnych dní po termíne ukončenia vyslania 

špecifikovanom v dodatku k zmluve, príjemca je povinný predložiť SAMRS záverečnú 

správu o realizácii projektu a vyúčtovanie nákladov projektu. Akékoľvek žiadosti 

o predĺženie implementácie projektu, ktoré by mali za následok predĺženie implementácie  

a jeho  neukončenie  do konca roka 2022, nebudú zo strany SAMRS akceptované 

a schválené. 

 

6. Vzhľadom na situáciu so šírením koronavírusu bude SAMRS pri podpise zmlúv a vyslaní 

dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov prihliadať na odporúčanie príslušného 

zastupiteľského úradu SR (ďalej len „ZÚ SR“). Ak príslušný ZÚ SR vyslanie 

dobrovoľníka v danom období neodporučí, SAMRS predmetnú zmluvu 

s prijímateľom neuzatvorí. 

 

B. Zmena krajiny vyslania  
 

1. Z dôvodu opakujúcej sa nepriaznivej pandemickej situácie v jednotlivých krajinách SAMRS 
je oprávnená povoliť  zmenu krajiny vyslania.  
 

2. Povolenie na zmenu krajiny vyslania má SAMRS iba na základe schválenia generálnej 
riaditeľky Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej 
pomoci na MZVEZ SR. 

 
3. Prijímatelia sú v prípade záujmu o zmenu krajiny povinní podať v písomnej forme oficiálnu 

žiadosť o zmenu krajiny vyslania. V žiadosti je potrebné túto zmenu riadne odôvodniť, 
nájsť novú partnerskú organizáciu a v prípade potreby poskytnúť popis náplne práce 
dobrovoľníka (ak sa v dôsledku zmeny krajiny vyslania mení aj náplň práce dobrovoľníka).  
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C. Spôsob poskytovania platieb  
 

1. Prvá časť dotácie ako preddavková platba vo výške 80 % schválenej sumy dotácie bude 
vyplatená do 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o úhradu platby. Prijímateľ je 
oprávnený predložiť žiadosť o úhradu platby prvej časti dotácie najskôr v deň podpisu 
dodatku podľa odseku A bod 4 tohto usmernenia.   
  

2. Záverečná časť dotácie do výšky maximálne 20 % schválenej sumy dotácie (podľa 
skutočných, účelne vynaložených nákladov projektu) bude vyplatená Prijímateľovi po 
predložení a schválení záverečnej správy a vyúčtovania, v súlade s Manuálom pre 
vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov 2020, a to do 30 pracovných dní odo 
dňa predloženia písomnej žiadosti Prijímateľa. 

 
D. Iné  

 
1. Počas  implementácie projektu a vyúčtovania dotácie sú prijímatelia povinní dodržiavať 

podmienky uvedené v Manuáli pre vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov 
2020.  
 

 
 

 


