Otázka: Rád by som si overil informáciu, ktorá sa mi len sprostredkovanie dostala do uší - vraj pani
Lucia Kišš od 1.6. nie je riaditeľkou SAMRS? Ak áno, aký bol, prosím, dôvod?
Odpoveď:
Pani Lucia Kišš od 1.6. nie je riaditeľkou SAMRS, no je naďalej zamestnankyňou MZVEZ SR. Táto zmena
nastala v súvislosti s bežnými organizačno-personálnymi postupmi MZVEZ SR ako je napríklad rotácia
zamestnancov alebo zmena pracovných pozícií.
Otázka: Hodnotíte poskytovanie humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce organizáciou SAMRS
ako efektívne a zmysluplné?
Odpoveď:
Áno, poskytovanie humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce hodnotíme ako efektívne a
zmysluplné. V zmysle zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je MZVEZ SR národným koordinátorom rozvojovej spolupráce a SAMRS je rozpočtová
organizácia rezortu, ktorá v súčinnosti s ním realizuje rozvojovú spoluprácu vrátane humanitárnej
pomoci. MZVEZ SR ako aj agentúra kontinuálne a dlhodobo prijímajú opatrenia na zvyšovanie kvality
rozvojovej spolupráce a zároveň s cieľom hospodárne, efektívne a účinne nakladať s verejnými
prostriedkami. SAMRS v ostatných rokoch efektívne čerpá svoj rozpočet (ponuka kvalitných
projektových žiadostí nad rámec disponibilného rozpočtu), zlepšuje vnútorné fungovanie, vysiela
rozvojových diplomatov do programových krajín, štandardizuje procesy (získanie certifikácie ISO
9001:2015) a úspešne prešla cez tzv. Pillar Assessment (audit EÚ), ktorý jej umožnil získať delegovanú
právomoc a spravovať finančné prostriedky EÚ.
SR sa vstupom do Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (OECD/DAC) v roku 2013 zaviazala k dodržiavaniu
Parížskej deklarácie o efektívnosti rozvojovej pomoci, ktorá definuje jasné a prísne kritériá, čo sa
považuje za dobrú, efektívnu a udržateľnú rozvojovú spoluprácu prispievajúcu k udržateľnému rozvoju
partnerských krajín. Zároveň z členstva v OECD/DAC vyplýva pre SR povinnosť pravidelného
hodnotenia systému rozvojovej spolupráce, tzv. Peer Review. SR bola predmetom hodnotenia po
prvýkrát v roku 2018 a výbor OECD/DAC konštatoval, že značka SlovakAid má napriek obmedzeným
administratívnym a rozpočtovým možnostiam potrebnú vizibilitu, dobrú reputáciu a vysoký stupeň
profesionality. SR je vnímaná ako vplyvný a efektívny donor s ambicióznym a pokrokovým smerovaním
v oblasti bilaterálnej a multilaterálnej rozvojovej spolupráce.
Otázka: V rokoch 2016 až 2020 sa v hodnotení projektov nie úplne ojedinele objavovali zásadné
rozpory v hodnoteniach jednotlivých expertov, napr. zastupiteľský úrad projekt schváliť neodporučil,
komisia SAMRS ho aj tak schválila. Je tento systém podľa Vás nastavený správne?
Odpoveď:
Áno, tento systém je nastavený správne.
Hodnotiaci proces určuje Štatút Komisie MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií
na rozvojovú spoluprácu a pre vyhodnocovanie ponúk na zadanie zákazky na rozvojovú spoluprácu
(príloha rozhodnutia č. 22/2019 Zb. MZVEZ).
Podľa Štatútu, článok č. 2, odsek č. 4, „Komisia môže prihliadať aj na hodnotenie externého odborníka“.
Zapojenie externých odborných hodnotiteľov zvyšuje kvalitu hodnotiaceho procesu, keďže poskytuje
ďalší nezávislý a objektívny pohľad na predložené žiadosti o dotáciu – ktorý slúži ako podklad pre členov
hodnotiacej Komisie MZVEZ SR.
Podľa Štatútu, článok č. 3, je vedúci príslušného zastupiteľského úradu SR jedným z hlasujúcich členov
Komisie MZVEZ SR od roku 2019. Predtým, stanovisko zastupiteľského úradu malo tiež iba podporný
charakter a slúžilo ako podklad pre členov Komisie MZVEZ SR.

Na zasadnutí Komisie MZVEZ SR sa hlasuje o konečnom poradí žiadostí a o tom, ktoré žiadosti
odporúča Komisia MZVEZ SR na schválenie, a ktoré žiadosti neodporúča. Výsledok hlasovania má
formu uznesenia. Na platnosť uznesenia je potrebné schválenie nadpolovičnou väčšinou hlasov
prítomných členov zvolanej Komisie MZVEZ SR. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu
Komisie alebo ním povereného člena Komisie MZVEZ SR.
Je skôr výnimkou, že Komisia MZVEZ SR odporučí na schválenie žiadosť, ktorá nemá podporu
príslušného zastupiteľského úradu. Súhlas zastupiteľského úradu s realizáciou projektu nie je
podmienkou na to, aby mohol byť odporučený členmi Komisie MZVEZ SR na schválenie ministrovi.
Zastupiteľský úrad nemá právo veta, jeho bodovanie je zohľadnené v hodnotení Komisie MZVEZ SR
rovnako ako body od iných zastúpených členov.
V roku 2021 Komisia MZVEZ SR odporučila na schválenie p. ministrovi 27 veľkých projektov a všetky
mali podporu ZÚ. Údaje za posledné tri roky posielame v prílohe.
Otázka: Ako sa pozeráte na situáciu, kedy najskôr v roku 2017 SAMRS poskytne 250-tisíc eur na projekt
rybolovu na Viktóriinom jazere a o dva roky neskôr na pokračovanie projektu už peniaze nedá. Nejde
o chaotické prideľovanie prostriedkov?
Odpoveď:
Podrobnosti o zložení a činnosti Komisie MZVEZ SR na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
na rozvojovú spoluprácu SR upravuje opatrenie č. 600.237/2016-ORPO a Štatút komisie MZVEZ SR.
Žiadosť o poskytnutie dotácie schvaľuje minister ZVEZ SR. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
Právny nárok na poskytnutie dotácie vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie
uzatvorenej medzi SAMRS a úspešným žiadateľom.
To, že MZVEZ SR schváli jednu žiadosť o dotáciu v roku 2017 neznamená a nie je žiadny predpoklad na
to, že schváli ďalšiu žiadosť od toho istého prijímateľa v nasledujúcich rokoch.
V priebehu realizácie projektov SAMRS aj zastupiteľské úrady monitorujú realizáciu projektov.
V rozvojových projektoch je dôležitá aj udržateľnosť projektu po jeho ukončení.
Otázka: Vidíte priestor na zmeny v rozdeľovaní humanitárnej a rozvojovej pomoci? Ak áno, vedeli by
ste povedať, aké?
Odpoveď:
MZVEZ SR ako aj SAMRS sa neustále snaží zlepšovať poskytovanie rozvojovej spolupráce a zbierať
spätnú väzbu od partnerov. SR realizuje rozvojovú spoluprácu v zmysle Strednodobej stratégie
rozvojovej spolupráce SR na roky 2019-2023, ktorá o. i. definuje základné ciele, princípy, sektorové i
teritoriálne zameranie aktivít. Implementácia uvedenej stratégie bude v tomto roku predmetom
priebežnej evaluácie, čo poskytne priestor na prehodnotenie priorít rozvojovej spolupráce. Evaluácia
bude vykonaná externým nezávislým subjektom.
V prípade humanitárnej pomoci, SR reaguje flexibilne a adresne na aktuálne vzniknuté potreby krajín
v dôsledku mimoriadnych udalostí (prírodné katastrofy, pandémie, dôsledky ozbrojených konfliktov,
atď.). MZVEZ SR realizuje humanitárnu pomoc v súčinnosti s inými rezortmi (najmä MV SR, MO SR),
inými štátnymi (SŠHR SR) i mimovládnymi inštitúciami a súkromným sektorom. S cieľom zefektívniť
systém poskytovania humanitárnej pomoci SR plánuje rezort diplomacie v úzkej spolupráci s MV SR
tento rok pripraviť návrh Stratégie humanitárnej pomoci SR do zahraničia.

