Dobrý deň pán Kapitán,
ďakujeme za zaslanie doplňujúcich otázok. Sme radi, že sa zaujímate o rozvojovú spoluprácu a humanitárnu
pomoc, ktorú poskytuje Slovenská republika pod značkou SlovakAid.
Nad rámec dodávame, že politikou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) je
implementovať projekty transparentne a efektívne s reálnym dopadom na zlepšenie životných podmienok ľudí
a komunít v krajinách, ktoré sú odkázané na túto formu pomoci.
Od roku 2018 intenzívne zlepšujeme proces implementácie SlovakAid projektov, odbúravame administratívnu
záťaž a posilňujeme komunikáciu s mimovládnym, akademickým a podnikateľským sektorom.
V roku 2019 sme na SAMRS zaviedli Systém manažérstva kvality podľa medzinárodne uznávanej normy ISO
9001:2015. Inými slovami, neustále štandardizujeme a vylepšujeme procesy. Politikou SAMRS je zaistiť kvalitný
systém poskytovania dotácií rozvojových a humanitárnych projektov a zvyšovať povedomie verejnosti o význame
rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci v dnešnom globálnom svete.
V roku 2020 SAMRS získala poverenie a úspešne prešla auditom EÚ na realizáciu projektov delegovanej
spolupráce EÚ (tzv. Pillar Assessment). V procese príprav je dohoda o spolupráci zameranej na posilnenie
kapacít a udržateľnosti médií v Moldavsku.
- Pri tak malom objeme peňazí, ktoré SlovakAid vynakladá na humanitárnu a rozvojovú pomoc vo svete je
vhodné, aby bol záber projektov tak široký? Ako je možné porovnať projekty zamerané na zdravotnú
pomoc alebo hladomor napríklad s projektami na vzdelávanie?
Teritoriálne a sektorové priority sú definované vo vládou schválenej Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce
SR na roky 2019-23. MZVEZ SR tento rok pripravuje externú evaluáciu tejto Stratégie. Evaluácia sa bude
zameriavať aj na zhodnotenie teritoriálneho rozsahu s ohľadom na disponibilné zdroje.
Dnes už nehovoríme o „rozvojovej pomoci“, ale o rozvojovej spolupráci. Je dôležité uplatňovať partnerský prístup
a pochopenie, že západné krajiny nie sú automaticky lepšie. Sociálne inovácie môžu vzniknúť aj na globálnom
Juhu. Príkladom je mobilné bankovníctvo M-Pesa, ktoré vzniklo v Keni aj vďaka spolupráci zo strany britskej
rozvojovej agentúry DFID.
Slovensko dáva na rozvojovú spoluprácu ročne vyše 100 miliónov eur, väčšinu cez medzinárodné organizácie.
Bilaterálna rozvojová spolupráca tvorí zlomok celkových výdavkov. Do rozdelenia zdrojov vstupujú rôzne aspekty
– od kapacít slovenského mimovládneho sektora a krajín, až po potrebu prioritizovať najmenej rozvinuté krajiny.
Humanitárnu pomoc nemožno z definície regionálne obmedziť. Nevieme, na ktorom kontinente vypukne krízová
situácia, ktorá si vyžaduje našu solidaritu a príspevok k riešeniu.
Použitie peňazí sa dá „porovnať“ cez päť kritérií inšpirovanými kritériami OECD/DAC, ktorými hodnotíme projekty
na SAMRS – relevantnosť, efektívnosť, účinnosť, udržateľnosť a organizačné kapacity žiadateľa.
Rôzne projekty sa dajú porovnať aj v rámci kvantity, kvality a trvania pozitívneho dopadu – teda koľkým ľuďom
pomohli, ako výrazne im zlepšili ich situáciu a ako dlho trval pozitívny efekt.
V neposlednom rade je dôležitý súlad s prierezovými témami – Rovnosť príležitostí a rodová rovnosť (SDG5)
Ochrana životného prostredia a klímy (SDG13) . Všeobecne je dôležitý udržateľný rozvoj – aby projekt prispieval
aspoň k jednému globálnemu cieľu SDG a zároveň nezhoršoval žiaden iný cieľ SDG.
- Nemyslíte si, že by Slovensko malo mať jasnejšie a presnejšie definované priority humanitárnej a
rozvojovej pomoci, aby tým mohli byť výzvy cielenejšie, súťažili v nich projekty v porovnateľných
sektoroch a tým pádom by bolo aj hodnotenie transparentnejšie? Nemal by práve SlovakAid byť tým, kto
sa bude zameriavať na presnejšie a podrobnejšie definovanie výziev?
Výzvy sú každoročne pripravované podľa teritoriálnych priorít, ktoré sú začiatkom každého roka definované vo
vládou schválenom Zameraní dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na daný rok.
V Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2019-23 je definovaných šesť sektorových priorít.
Keďže objem finančných zdrojov je limitovaný, snažíme sa cielenejšie definovať priority v rámci jednotlivých
výziev. Napríklad vo výzve na Ukrajinu sú tento rok zadefinované iba tri sektory: (1) dobrá správa vecí verejných
a budovanie občianskej spoločnosti, (2) infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov, (3) podpory
tvorby trhového prostredia.

SAMRS prípravu výziev každoročne konzultuje s MZVEZ SR: Odbor rozvojovej spolupráce a humanitárnej
pomoci; príslušný teritoriálny odbor, ako aj zastupiteľský úrad v danej krajine. Konzultácie slúžia na bližšie
definovanie obsahu výziev. Všetky výzvy pred vyhlásením schvaľuje štátna tajomníčka MZVEZ SR.
Od roku 2019 sú súčasťou výziev oprávnené aktivity a ukazovatele, ktoré majú za cieľ bližšie definovať priority
a ciele . Nastavený systém výziev a hodnotenia sa snažíme každý rok zlepšovať a spätnú väzbu pravidelne
konzultujeme s Ambrelou – Platformou rozvojových organizácií. Tento rok sme hodnotiaci proces konzultovali aj
s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.
- Prečo sa výzvy, ktoré mali v minulosti cielenejšie zameranie SSD, SYR, UA v posledných rokoch zlúčili
do jednej výzvy HUM?
Výzvy reflektujú aktuálne zahraničnopolitické priority SR.
Ukrajina:
 V roku 2021 je na Ukrajinu vyhlásená samostatná rozvojová výzva zameraná na tri sektory: (1) dobrá
správu vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti, (2) infraštruktúru a udržateľné využívanie
prírodných zdrojov a (3) podporu trhového prostredia. Zameranie výzvy reflektuje hlavne odporúčania
teritoriálneho odporu a zastupiteľského úradu v Kyjeve (SAMRS/2021/UA/1).
 Posledné dva roky (2019, 2020) bola na Ukrajinu vyhlásená samostatná humanitárna výzva:
 2019: výzva zameraná na podporu pri odstraňovaní následkov ozbrojeného konfliktu prostredníctvom
poskytovania humanitárnej pomoci (SAMRS/2019/UA) (alokácia 300 000 eur, iba jeden oprávnený
sektor: dobré zdravie).






2020: výzva zameraná na podporu pri odstraňovaní následkov ozbrojeného konfliktu prostredníctvom
podpory ochrany zdravia a bezpečnosti civilného obyvateľstva UA ako predpokladu sociálnoekonomického rozvoja krajiny (SAMRS/2020/UA/1).
Výzvy v rokoch 2019 a 2020 reflektovali aktuálne zahraničnopolitické priority SR – predsedníctvo v
Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Preto boli obe humanitárne výzvy zamerané
na zlepšenie životných podmienok civilného obyvateľstva v konfliktných zónach, vrátane východnej
Ukrajiny.
V roku 2019 bola Ukrajina oprávnená aj ako súčasť výzvy zameranej na región Východného partnerstva
(Ukrajina, Gruzínsko a Moldavsko).
V roku 2018 platila Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 2014-2019. V tom roku bola
Ukrajina súčasťou regionálnej výzvy na Východné partnerstvo (SAMRS/2018/UA/1), kde boli oprávnené
krajiny: Bielorusko, Gruzínsko, Ukrajina. V rámci novej Stratégie (od roku 2019) je Gruzínsko
programovou krajinou a preto je vyhlasovaná samostatná výzva.

Humanitárne výzvy:
V roku 2021 bola vyhlásená iba jedna humanitárna výzva:
(1) SAMRS/2021/HUM/1
a. oprávnené krajiny: Libanon, Irak, Sýria (Iba tri krajiny – užší záber. Jordánsko a Južný Sudán
už nie sú oprávnené miesta realizácie). Južný Sudán je v roku 2021 oprávnený iba v rámci
regionálnej rozvojovej výzvy SAMRS/2021/SSA/1.
b. alokácia 1 000 000 eur.
V roku 2020 boli vyhlásené tri humanitárne výzvy:
(1) SAMRS/2020/HUM/1
a. oprávnené krajiny: Sýria, Irak, Jordánsko, Libanon a Južný Sudán.
b. alokácia 1 000 000 eur.
(2) SAMRS/2020/HUM/2 (reakcia na COVID19)
a. oprávnené krajiny: všetky krajiny uvedené v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na
roky 2019 – 2023).
b. alokácia: 300 000 eur.
(3) SAMRS/2020/HUM/3 (reakcia na COVID19)
a. oprávnené krajiny: všetky krajiny uvedené v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na
roky 2019 – 2023).
b. alokácia: 300 000 eur
V roku 2019 bola vyhlásená jedna humanitárna výzva:
a. SAMRS/2019/HUM/1
b. oprávnené krajiny: Sýria, Irak, Jordánsko, Libanon a Južný Sudán.
c. alokácia 1 000 000 eur.

V roku 2018 boli vyhlásené dve humanitárne výzvy:
(1) SAMRS/2018/SSD/1
a. oprávnené krajiny: Južný Sudán a okolité krajiny priamo dotknuté prebiehajúcou humanitárnou
krízou v krajine.
b. alokácia 600 000 eur.
(2) SAMRS/2018/SYR/1
a. oprávnené krajiny: Sýria a susedné krajiny Blízkeho a Stredného východu.
b. alokácia 600 000 eur.
Výzvy odrážajú aktuálne zahraničnopolitické priority SR. V roku 2019 bola prijatá nová Stratégia a kvôli optimalizácii
finančných prostriedkov boli samostatné humanitárne výzvy na SSD a SYR z roku 2018 zlúčené do jednej výzvy
v roku 2019 (viď Zameranie). Ide o postupný „phase-out“ Južného Sudánu, užšie zameranie výziev a prioritizáciu.
Zameranie jednotlivých výziev sa orientuje aj na prepájanie humanitárneho a rozvojového aspektu. Humanitárna
pomoc slúži primárne na záchranu života a zdravia ľudí postihnutých vojnovými konfliktami, či prírodnými
katastrofami a má krátkodobejší charakter. Nadväzujúce aktivity už majú rozvojový charakter s plánovanými
udržateľnejšími výsledkami (napríklad zlepšenie zdravotnej starostlivosti a vzdelávania pre utečencov a vnútorne
vysídlené osoby).
- V Českej republike projekty ešte pred tým, než sa dostanú pred hodnotiacu komisiu, prejdú prípravným
kolom schvaľovania, respektíve odporúčania zastupiteľskými úradmi v koncovej krajine a až tie, ktoré
prejdú prvým kolom, sú posunuté pred hodnotiacu komisiu. Robíte aj vy podobnú selekciu? Ak nie,
prečo?
Česká republika má iný legislatívny rámec a iné vnútorné postupy pri schvaľovaní dotácií. V Českej republike
napríklad dotácie schvaľuje riaditeľ Českej rozvojovej agentúry.
Na Slovensku dotácie schvaľuje minister ZVEZ SR. Hodnotiaci proces sa riadi Štatútom Komisie MZVEZ SR pre
vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu.
Hodnotiaci proces na Slovensku nie je rozdelený na prvé a druhé kolo. Predložené žiadosti spĺňajúce podmienky
formálnej kontroly, sú postúpené na odborné hodnotenie.
Odborné hodnotenie vykonávajú externí odborní hodnotitelia ako aj zamestnanci SAMRS. Tieto hodnotenia sú
následne zaslané členom Komisie MZVEZ SR a slúžia ako podklad, na ktorý môžu členovia v rámci svojho
hodnotení prihliadať.
Podľa aktuálne platného Štatútu z roku 2019 je vedúci príslušného zastupiteľského úradu SR členom Komisie
MZVEZ SR. Stanoviská zastupiteľských úradov sa posielajú ostatným členom Komisie pred samotným
zasadnutím Komisie. V tomto zmysle je uvedený postup možné považovať za podobný s českým modelom.
- Akú úlohu hrajú zastupiteľské úrady pri schvaľovaní žiadostí, teda prečo je možné, že aj projekt, ktorý
zastupiteľský úrad neschváli, nakoniec od Vás podporu dostane, ako to bolo napríklad pri projekte chovu
rýb na Viktóriinom jazere?
Od roku 2019 je vedúci príslušného zastupiteľského úradu SR jedným z 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. Pri
rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu komisie alebo ním povereného člena komisie.
Je skôr výnimkou, že Komisia 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.
Od roku 2018 SAMRS zaviedlo objektívne bodové hodnotiace kritériá podľa OECD/DAC. Kritériá spolu s popisom
a bodovým rozsahom sú zverejnené ako súčasť textu výziev. Pri rozvojových projektoch sa hodnotí: (1)
Relevantnosť (30 bodov), (2) Efektívnosť (25 bodov), (3) Účinnosť (20 bodov), (4) Udržateľnosť (15 bodov), (5)
Kapacita žiadateľa (10 bodov).
Uvedený projekt č. SAMRS/2017/KE/1/1 s názvom „Farma na chov rýb na Viktóriinom jazere“ bol schválený
Komisiou MZVEZ SR v roku 2017. Žiadosť č. SAMRS/2017/KE/1/1 získala tretí najvyšší počet bodov od Komisie
MZVEZ SR, a preto bola ministrovi odporučená na schválenie.

Zastupiteľský úrad neodporúčal žiadosť schváliť, SAMRS a externý odborný hodnotiteľ žiadosť odporúčal
schváliť. V roku 2017 zastupiteľský úrad odporúčal schváliť iba jednu žiadosť z celkovo ôsmich predložených
v rámci výzvy na Keňu. Minister schválil päť z ôsmich predložených žiadostí.
- Aký guidance dostávajú zastupiteľské úrady na hodnotenie, keď ich nesúhlasné stanovisko k projektu
súvisí často len s tým, že do krajiny, kde panuje humanitárna kríza sa nevedia slovenskí diplomati dostať,
čo je najmä v Afrike a nízkom počte slovenských veľvyslanectiev bežné?
Vedúci zastupiteľského úradu SR je jedným z členov Komisie MZVEZ SR. Členovia komisie majú k dispozícii
výzvu, v ktorej sú uvedené bodové hodnotiace kritériá podľa OECD/DAC, zároveň je im zaslaná podrobná
tabuľka s vysvetlením bodového procesu.
Monitoring projektov je pre zastupiteľské úrady, pre MZVEZ SR ako aj pre SAMRS veľmi dôležitý. Nemožnosť
efektívne monitorovať podporené projekty je napríklad jedným z dôvodov pre postupný „phase out“ z Južného
Sudánu.
- Zastupiteľské úrady vo viacerých hodnoteniach udeľovali oveľa nižšie hodnotenie ako iní členovia
komisie bez jasného zdôvodnenia. Prečo svoje hodnotenie zastupiteľské úrady nezdôvodňujú? Je takýto
postup z pohľadu kvality a transparentnosti hodnotenia projektov na mieste?
Vedúci zastupiteľského úradu SR je jedným z členov Komisie. Podľa Štatútu členovia nie sú zdôvodňovať svoje
bodové hodnotenie. Zastupiteľské úrady to však napriek tomu zvyknú robiť, čo vnímame pozitívne. V minulosti
chýbalo plnohodnotné zdôvodnenie hodnotenia zastupiteľských úradov iba v ojedinelých prípadoch.
Aktuálne prebiehajú zasadnutia komisií pre výzvy v roku 2021 – v každej z nich je aj písomné zdôvodnenie
zastupiteľského úradu. Z pohľadu kvality a transparentnosti ako prioritu aktuálne na SAMRS vnímame
elektronizáciu hodnotiaceho a projektového cyklu.
- Ako zabezpečujete odbornosť externého hodnotiteľa, pokiaľ jeden, respektíve dvaja ľudia, hodnotia
projekty z oblasti školstva, energetiky, pôdohospodárstva aj zdravotníctva? Nebolo by vhodné osloviť
viacero externých expertov aj s príslušným zameraním?
Externých odborných hodnotiteľov vyberáme na základe zverejnenej výzvy na webstránke SAMRS,
neoslovujeme ich priamo. Evidujeme ich v ISO internej databáze podľa sektorovej expertízy, ku ktorej sa v rámci
výzvy prihlásia a overujeme ju podľa predloženého životopisu.
V posledných rokoch každú predloženú žiadosť hodnotia dvaja externí odborní hodnotitelia nezávisle od seba. Na
zabezpečenie jednotného postupu, sú dvaja hodnotitelia priradení k jednej výzve a v rámci nej hodnotia všetky
predložené žiadosti. Ak by sme mali viacero hodnotiteľov podľa sektorov, môže sa stať, že niekto bude hodnotiť
prísnejšie a niekto menej prísne, čím sa obmedzí porovnateľnosť hodnotení jednotlivých žiadostí.
- Ako je možné, že napríklad pri slovnom hodnotení projektu SAMRS/2019/HUM/1/12 PFM SAMRS
konštatoval zásadné problémy a otáznosť potreby projektu, no aj napriek tomu bol projekt komisiou
schválený, pričom zo zápisnice zasadnutia komisie vyplýva, že zásadný problém nebol diskutovaný a ako
vyplýva zo správ o projekte, tento dodnes neplní svoj účel. Externí hodnotitelia vo svojich hodnoteniach
na žiadne riziká neupozornili napriek tomu, že zo stanoviska PFM SAMRS vyplýva, že tieto riziká boli
zrejmé už pri podávaní žiadosti. Nenaznačuje aj táto skutočnosť, že prizvanie externých hodnotiteľov je
len formálne a vzhľadom na široký záber nedokážu podať odborný pohľad na problematiku?
Externí odborní hodnotitelia posudzujú žiadosti nezávisle od seba a nezávisle od projektového finančného
manažéra SAMRS. Znamená to, že v čase svojho hodnotenia stanovisko SAMRS nepoznajú. Stanoviská
externých odborných hodnotiteľov a SAMRS majú podporný charakter a členovia Komisie MZVEZ SR ich majú pri
vypracovaní vlastného bodového hodnotenia k dispozícii. Externí odborní hodnotitelia teda poskytujú členom
Komisie MZVEZ SR dôležitý druhý odborný názor.
Nie všetky diskutované problémy sa dostanú do zápisnice zo zasadnutia Komisie MZVEZ SR. Zápisnica nie je
prepis rozhovorov. Uvedená zápisnica, na ktorú sa odvolávate, má 18 strán. Uvedený projekt
(SAMRS/2019/HUM/1/12) bol kvôli COVID19 predĺžený dodatkom k zmluve, ale nakoniec splnil svoj účel. Dňa
18.05.2021 štátna tajomníčka Ingrid Brocková v rámci svojej pracovnej cesty navštívi projekt a oficiálne otvorí
vodnú nádrž v Hay El Shaab Wal Zahraa v Baalbeku.
Bude tam aj štáb RTVS, takže sa môžu aj médiá presvedčiť, či projekt splnil alebo nesplnil účel. Projekt bol
v oblasti WASH (water, sanitation and hygiene) a slúži sýrskym utečencom a Libanončanom.
Keďže sme o možných rizikách vedeli už na začiatku, projektový a finančný manažér intenzívne komunikoval
s prijímateľom (ADRA) a sme radi, že tento humanitárny projekt, ktorý z podstaty čelí bezpečnostným a iným
rizikám, je úspešne ukončený.

- Z textov hodnotení SlovakAid ako aj externých hodnotiteľov je zrejmé, že neberú do úvahy kľúčové
dokumenty predovšetkým v oblasti humanitárnej pomoci v jednotlivých krajinách akými sú Plány
humanitárnej reakcie, ktoré spracúva úrad OSN OCHA zodpovedný za koordináciu pomoci, alebo
podobné plány podrobne mapujúce potreby jednotlivých krajín?
Tieto kľúčové dokumenty sa posudzujú v rámci kritéria č. 1 Relevantnosť:
„(1) Relevantnosť (30 bodov) - posudzuje sa rozsah, v akom je miera prínosu projektu relevantná k cieľom výzvy,
k prioritám, politikám humanitárnej pomoci SR (strednodobou stratégiou/strategickými dokumentmi) a potrebám
partnerskej krajiny, najmä so zreteľom na najmenej rozvinuté regióny a najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva
krajiny. V rámci hodnotenia projektov sa bude posudzovať aj začlenenie prierezových tém do relevantných častí
žiadosti o poskytnutie dotácie a ostatných príslušných dokumentov do projektových aktivít, a to s cieľom podporiť
národných aktérov v kontexte dosiahnutia cieľov udržateľného rozvoja SDG č. 13 a SDG č. 5.“
- Je vhodné, aby tieto dokumenty SlovakAid nebral do úvahy, vyzerá to potom tak, ako by si Slovensko
povedalo, "tak takýto projekt treba" bez ohľadu na to, čo reálne krajina v humanitárnej kríze alebo pri
rozvojových projektoch zotavujúca sa z krízy potrebuje?
Tieto aj iné dokumenty berieme do úvahy v rámci kritéria Relevantnosť.
- Mnohí dobrovoľníci vo svojich záverečných správach písali, že prvé týždne až mesiace sa v mieste
určenia orientovali a hľadali, čo by vlastne mohli robiť. Nie je to plytvanie časom a prostriedkami, pokiaľ
vyslaní dobrovoľníci nemajú od začiatku presne určený projekt, na ktorom budú v koncovej krajine
pracovať?
Dobrovoľníci majú od začiatku svojho pôsobenia presne určený projekt aj presne určenú náplň práce. Opisy pre
tohtoročné projekty sú zverejnené na našej webstránke.
„Formulár projektového dokumentu na vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov na rok 2021“ obsahuje
stručný popis projektu, v ktorom žiadateľ stručne popíše hlavné činnosti dobrovoľníka/experta-dobrovoľníka. Je
to práve obsahová náplň práce, ktorá je pre členov Komisie MZVEZ SR dôležitá a je predmetom diskusie na
zasadnutiach Komisie, predtým ako odporučia ministrovi na schválenie vybrané projekty.
Formulár projektového dokumentu obsahuje aj časť pre požiadavky na dobrovoľníka, kde v prípade už vybraného
dobrovoľníka/experta-dobrovoľníka, vysielajúca organizácia priloží k vyplnenému formuláru profesijný
štruktúrovaný životopis a odôvodnenie jeho výberu. V prípade, že dobrovoľník/expert-dobrovoľník v čase podania
žiadosti nie je známy, vysielajúca organizácia uvedie vlastné požiadavky na výber. Aj Manuál na vysielanie
dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín na rok určuje minimálne požiadavky na
dobrovoľníkov/dobrovoľníkov-expertov.
Vedenie MZVEZ SR schválilo v roku 2019 dokument: Koncepcia vysielanie dobrovoľníkov a expertovdobrovoľníkov do rozvojových krajín. Popisuje aj ciele vysielania dobrovoľníkov/expertov-dobrovoľníkov. Jedným
z cieľov je: „budovanie národných personálnych kapacít, ktoré majú možnosť uplatniť sa
v štátnych a verejných inštitúciách, rozvojových mimovládnych organizáciách, akademickom alebo súkromnom
sektore, potom ako získajú praktickú skúsenosť s prácou v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoc“.
Priamo vo výzve je ako jeden z cieľov uvedené: „budovanie národných personálnych kapacít.“
Považujeme za prirodzené, keď sa niektorí dobrovoľníci prvé týždne adaptujú na nové úplne odlišné prostredie.
Sú to väčšinou vysokoškoláci, ktorým sa na pol roka či rok úplne zmení život. Mnohokrát sú vyslaní sami,
v ojedinelých prípadoch vo dvojiciach a zdieľajú svoje skúsenosti spoločne (hlavne keď ide o odľahlé vidiecke
oblasti).
V Kambodži pri deťoch s HIV, v Keni pri chlapcoch z ulice, v Libanone v realite po výbuchu sa ocitnú v prostredí
a v situáciách, ktoré je aj psychicky náročné a je nevyhnutné sa mu prispôsobiť a „orientovať sa“. Navyše, veľkou
zmenu je každodenný bežný život dobrovoľníka, v ktorom napríklad práčka, teplá voda, internet alebo elektrika
nie sú samozrejmosťou.
Každý dobrovoľník je po ukončení vyslania povinný na Slovensku robiť ponávratové aktivity, zdieľať skúsenosti
s vyslaním a zvyšovať povedomie o aktivitách ODA SR. Ponávratové aktivity sú napr. publikácia
článkov/blogov/podcastov/videí/iné alebo organizovanie workshopov/stretnutí. V týchto článkoch nájdete spovede
dobrovoľníkov, ktorý sa počas vyslania „našli“. Je to individuálne, niekedy to môže trvať týždne a niekedy aj
mesiac.
Od roku 2012 sme vyslali už viac ako 200 dobrovoľníkov. Nie je to plytvanie časom a prostriedkami. Okrem
samotnej pomoci v partnerských krajinách dokáže osobná skúsenosť s dobrovoľníctvom efektívne búrať

stereotypy. Dobrovoľníci zažijú iný typ/spôsob života, rozšíria si obzory a možno zmenia svetonázor
k tolerantnejšiemu, prospievajúcemu vzájomnej solidarite.
- Je v poriadku, ak sú v niektorých prípadoch dobrovoľníci personálom projektu schváleného v inej
výzve?
Rozvojové a humanitárne projekty sa riadia Finančnou príručkou, v ktorej sú v kapitole 2.1.1 Osobné náklady na
odborný a expertný personál a na riadenie projektu presne vymedzené pravidlá. Je tam presne uvedené:
„Pracovné úväzky osôb pracujúcich na projekte sa nesmú prekrývať. Nie je prípustné, aby bol
zamestnanec/pracovník platený za rovnakú činnosť vykonávanú v tom istom čase, resp. za rovnaké
výstupy viackrát. Za neoprávnené sa budú považovať výdavky v prípade identifikácie prekrývania sa
pracovného času osoby pracujúcej na dvoch alebo viacerých projektoch, (vrátane prípadu jedného
projektu s viacerými pozíciami v rámci toho istého projektu, alebo v prípade viacerých zmluvných
vzťahov na výkon práce v projekte a mimo projektov) spolufinancovaných z verejných financií, resp. z
iných programov EÚ alebo vnútroštátnych programov, a podobne. Výdavky, ktoré sa vzťahujú na tieto
pracovné výkazy budú vylúčené z financovania dotknutého projektu/projektov na úrovni príslušného dňa,
pričom nie je podstatné, na základe akého zmluvného vzťahu osoba pracovala. Pri zistení prekrývania sa
výdavkov v projekte SAMRS je oprávnená odstúpiť od zmluvy.“
Prijímatelia (vysielajúce organizácie pre dobrovoľníkov) sa riadia Manuálom pre vysielanie dobrovoľníkov a
expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín na rok 2021. V Manuáli sú presne uvedené oprávnené výdavky,
ktoré sú rozdelené do štyroch hlavných kategórii. V rámci kategórie výdavky spojené s vyslaním sú: „náklady na
mieste pobytu – ubytovanie, náklady na stravovanie, komunikáciu, miestnu dopravu, minimálne odvody do
sociálnej a zdravotnej poisťovne v čase neprítomnosti dobrovoľníka/experta-dobrovoľníka v SR“.
Vo výnimočných prípadoch si prijímatelia našich rozvojových/humanitárnych projektov personálne vypomáhajú,
keďže náklady na to, aby mohli mať v danej partnerskej krajine ďalšieho terénneho pracovníka sú pre nich veľmi
vysoké. Sú to však ojedinelé prípady, ktoré evidujeme.
SAMRS dobrovoľníkom neplatí mzdu, a preto nejde o dvojité financovanie. Ak teda sú dobrovoľníci v niektorých
prípadoch súčasťou personálu rozvojového/humanitárneho projektu, je to v poriadku.
- Je podľa Vás v poriadku, že v rokoch 2017 až 2020 dostala organizácia Slovenské centrum pre
komunikáciu a rozvoj vyše 200-tisíc na svoje projekty, pričom jedna z jej zakladajúcich členiek, Adriana
Šklíbová, resp iná organizácia, v ktorej pôsobila, bola v minulosti prešetrovaná európskym úradom na boj
proti podvodom a v tom istom čase pôsobila ako vysoká štátna úradníčka - riaditeľka Slovenského
pozemkového fondu? Nešlo v tomto prípade o konflikt záujmov? Skúmate pri vyhodnocovaní projektov aj
takéto veci?
Riaditeľkou Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj n. o. (SCKR) je Mgr. Art. Zuzana Jezerská od roku
2014. Organizácia SCKR bola založená v roku 2005. Mgr. Art. Zuzana Jezerská bola od 27.03.2018 do
04.04.2020 taktiež členkou predsedníctva Ambrely - Platformy rozvojových organizácií.
Vo výzvach rokov 2018 a 2020 bola stanovená podmienka, že každý žiadateľ je oprávnený si podať iba jednu
žiadosť na realizáciu projektu v rámci jednej výzvy. V prípade podania viac ako jednej žiadosti v rámci jednej
výzvy, všetky žiadosti predložené žiadateľom boli považované za neoprávnené.
- V roku 2019 žiadala o podporu aj spoločnosť Avant Garde Energy, ktorú OSN preverovalo pre
podozrenia na ktoré SAMRS upozornila Nadácia zastavme korupciu. Komisia MZV žiadosť schválila,
keďže informáciou nedisponovala, pretože ako sa uvádza v dokumentácii MZV "kontrola v registroch
OSN nie je vo formálnej kontrole projektových žiadostí obsiahnutá". Bola takáto kontrola odvtedy
zahrnutá do formálnej kontroly projektov? Aké registre pri ich kontrole SlovakAid využíva?
Dňa 24.06.2019 zasadla Komisia MZVEZ SR k predložených žiadostiam o poskytnutie dotácie na Program
Podnikateľských Partnerstiev. Uvedená žiadosť č. SAMRS/2019/PPP/1/6 žiadateľa AvantGarde Energy s. r. o.
získala 92 bodov. Bola to žiadosť na podnikateľský plán pre pilotnú investíciu do sektora obytných budov,
v hodnote 9 985 eur v Moldavsku.
Dňa 10.07.2019 Nadácia Zastavme korupciu oslovila MZVEZ SR s otázkami k tejto spoločnosti.
Keďže Nadácia Zastavme korupciu upozornila MZVEZ SR na fakt, že spoločnosti AvantGarde Energy s. r. o. bola
údajne pozastavená spolupráca s OSN, žiadosť nebola odporučená ministrovi dňa 22.07.2019 na schválenie.
Pri podávaní žiadosti o poskytnutie dotácie musí žiadateľ spĺňať všetky formálne podmienky výzvy. Tie sú
overované SAMRS v rámci formálnej kontroly. Splnenie jednotlivých podmienok sa preukazuje napr. výpismi
z úradných registrov, poisťovní, či čestným vyhlásením žiadateľa. Kontrola registrov OSN nie je vo formálnej

kontrole obsiahnutá. Projektová žiadosť spoločnosti AvantGarde Energy s. r. o. spĺňala všetky zákonné
požiadavky stanovené výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie a Komisia ho na zasadnutí
odporučila na schválenie (projekt dostal vysoké hodnotenie od členov Komisie, ZÚ a bol pozitívne hodnotený aj
SAMRS a externými odbornými hodnotiteľmi).
V čase zasadnutia Komisia MZVEZ SR nemala k dispozícii žiadne informácie o prípade možnej korupcie v rámci
OSN. MZVEZ SR požiadalo Stálu Misiu OSN v New Yorku o získanie ďalších informácií k prípadu. Po preverení
v OSN sa potvrdilo, že takýto proces prebieha, preto sa rozhodnutie ministra o poskytnutí dotácie pre AvantGarde
Energy s. r. o. odložilo na neurčito.
Minister bol opäť písomne informovaný o žiadosti dňa 22.10.2019. K danému dátumu proces vyšetrovania OSN
nebol ukončený a vyšetrovanie stále prebiehalo. Z toho dôvodu odporučenie ministrovi MZVEZ SR bolo žiadosť
neschváliť.
Po rozhodnutí ministra zo dňa 24.10.2019, SAMRS zverejnila informáciu na svojom webovom sídle o tom, že
žiadosť spoločnosti AvantGarde Energy s. r. o. nebola schválená.
Kontrola registrov OSN nebola zahrnutá do formálnej kontroly na SAMRS, keďže ju SAMRS nemá ako
skontrolovať. SAMRS pri kontrole žiadostí postupuje v zmysle ustanovení v Zákone č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Všetky zákonné podmienky
sú premietnuté do podmienok oprávnenosti každej jednej výzvy.
- Ako funguje následná kontrola projektov po ich realizácii. Prečo niektoré záverečné správy sú veľmi
podrobné a ich rozsah presahuje 15 strán, kým pri iných projektoch sa SlovakAid uspokojí len 2 či 3
stranami?
Samotný Vzor záverečnej správy pre humanitárne a rozvojové projekty (Príloha č. 3 Finančnej Príručky) má štyri
strany.
Od roku 2018 sme výrazne upravili a štandardizovali vzory záverečných správ. Na to, aby SAMRS schválila
záverečnú správu, je potrebné aby boli obsahovo vyplnené všetky dôležité časti, ako je napríklad popis realizácie
projektu, popis zmien projektu, popis spolupráce s partnerom, zhodnotenie rizík, udržateľnosť a vizibilita projektu.
Súčasťou záverečných správ sú aj odporúčania, získané poznatky a skúsenosti, ktoré by bolo možné využiť v
budúcnosti. Súčasťou je aj výkaz plnenia merateľných ukazovateľov spolu s fotografiami, vrátane prezenčných
listín a pod.
Ak prijímateľ nekompletne vyplní záverečnú správu, SAMRS ju vráti na doplnenie a až potom ju schváli a pristúpi
k vyplateniu poslednej projektovej splátky, ktorá má charakter refundácie. Od roku 2018 záverečné správy majú
viacúrovňové schvaľovanie – od projektového finančného manažéra, cez vedúceho oddelenia po riaditeľa
SAMRS.
Nie sme si vedomí, že by v nejakom projekte bola záverečná správa iba na dve, či tri strany. Dajte nám prípadne
vedieť čísla projektov, ktorých sa to týka a pozrieme sa na to.
- Ako funguje kontrola efektivity a zmysluplnosti projektov pri podnikateľských a rozvojových projektoch,
ktoré by mali byť dlhodobo udržateľné? Kontroluje SlovakAid projekty aj s odstupom času po ich
realizácii?
MZVEZ SR prostredníctvom siete zastupiteľských úradov a rozvojových diplomatov (traja; sú v programových
krajinách: Keňa, Moldavsko a Gruzínsko) vykonáva monitoring a kontrolu projektov realizovaných pod značkou
SlovakAid.
Pred COVID-19, v roku SAMRS realizovalo viaceré monitorovacie cesty s cieľom kontroly využitia finančných
prostriedkov ODA SR. Konkrétne boli v roku 2019 realizované monitorovacie cesty do Libanonu, Kene (2x),
Gruzínska, Moldavska a Albánska. Z každého monitoringu bola vypracovaná správa z monitorovacej návštevy.
SAMRS nemá kapacitu fyzicky kontrolovať a monitorovať každý jeden podporený projekt v každej partnerskej
krajine.
Administratívna kontrola funguje na polročnej báze cez priebežné a záverečné správy, ktoré je prijímateľ povinný
predkladať SAMRS a ktoré obsahujú často aj foto/video dokumentáciu, rôzne certifikáty, memorandá o
porozumení, ktoré prijímateľ v rámci projektu získal a dohodol. Následne predloží záverečnú správu.

Áno, projekty sa kontrolujú aj s odstupom času, aj keď prioritu majú vždy prebiehajúce projekty. Napríklad v roku
2019 na monitorovacej ceste v Albánsku sme navštívili a kontrolovali aj projekty, ktoré boli zazmluvnené v rokoch
2017 a 2018.
Od roku 2019 SAMRS zaviedla novú schému: Program podnikateľských partnerstiev (PPP). Uvedená dotačná
schéma je samostatne popísaná na webstránke SAMRS a má dve fázy: prípravnú a realizačnú. V prípravnej fáze
(projekty max. do 10 000 eur sa udržateľnosť ani nehodnotí). V realizačnej fáze (projekty max. do 200 000 eur) je
udržateľnosť jedno z piatich hodnotiacich kritérií, tak ako je to pri rozvojových projektoch.
Projekty PPP sa hodnotia rovnako ako rozvojové projekty, podľa 5 kritérií inšpirovaných prístupom OECD:
relevantnosť, efektívnosť, účinnosť, udržateľnosť a organizačné kapacity žiadateľa.
Taktiež sa dajú rôzne projekty porovnať v rámci kvantity, kvality a trvania pozitívneho dopadu – teda koľkým
ľuďom pomohli, ako výrazne im zlepšili ich situáciu a ako dlho trval daný pozitívny efekt.
Taktiež je dôležité aby projekty prispievali k jednému globálnemu cieľu SDG a zároveň neškodili inému cieľu.
Vtedy hovoríme o koherencii pre udržateľný rozvoj.
Pri podnikateľských projektoch sa kladie dôraz na aspekt dodatočnosti (či by projekt bol realizovaný v rovnakom
rozsahu a v podobnom čase aj bez dotácie, alebo naopak nebol by vôbec realizovaný alebo oveľa neskôr – vtedy
je dodatočnosť vysoká). Podobne sa hodnotí multiplikačný efekt a mobilizáciu súkromných zdrojov – napríklad
keď 100 tisíc eur dotácie dokáže prilákať dodatočné investície zo súkromného sektora za 700 000 eur, tak ide
o 7x páku. Toto je ideálny príklad. Väčšinou, ale hovoríme len o spolufinancovaní 20% pri podnikateľoch a 10%
pri neziskových zdrojoch.
Áno projekty kontrolujeme s odstupom času, keď ich spolu s MZVEZ reportujeme do OECD, vtedy sumarizujeme
výstupy a dosiahnuté indikátory, taktiež pri podnikateľských projektoch sledujeme multiplikačný efekt – teda
mobilizáciu dodatočných súkromných zdrojov, na ktorých má nejakú zásluhu podporený projekt a dajú sa k nemu
priradiť nad rámec povinného spolufinancovania. Takto napríklad jeden prijímateľ dokázal získať dodatočné
investície od západných investorov v násobkoch poskytnutej dotácie, práve kvôli podporenému projektu, ktorý
rozšíril jeho produkciu z jednej africkej krajiny do druhej.
- V rozpočte projektu SAMRS/2019/HUM/1/10 sa uvádza len celková suma za 3 studne presahujúca viac
ako 160-tisíc eur, pričom podrobný rozpočet sa mal nachádzať v prílohe. V poskytovanom vyúčtovaní sa
však nenachádza podrobné položkové vyúčtovanie výstavby týchto studní, ako je to možné?
V roku 2018 (prvá žiadosť Slovenskej katolíckej charity na humanitárny projekt v Iraku) mal prijímateľ v žiadosti
narozpočtované studne po súčiastkach – spôsobilo to značné skomplikovanie rozpočtu. V prípade ponechania
rozpočtu v tejto forme, by to preto značne prijímateľovi skomplikovalo situáciu – muselo by dôjsť k zmene
v rozpočte vždy, keď by sa zistila odlišná cesta jednej zo súčiastok (potrubie, generátor, vrt a pod.). Pre
zachovanie väčšej flexibility a z dôvodu zlepšenia prehľadnosti rozpočtu je v rozpočte pre projekt z roku 2019
uvedená celková suma.
V rozpočte k projektu č. SAMRS/2019/HUM/1/10 sa uvádza celková čerpaná suma v jednej položke (riadok č.
1.1.5.), aj kvôli tomu, že prijímateľ vyúčtováva prostriedky dotácie po jednotlivých skupinách výdavkov a položiek
v rozpočte.
Postup a zásady pri vyúčtovaní dotácie sú presne popísané v kapitole č. 6.2 Finančnej príručky. Finančná
príručka pre daný rok je prílohou zmluvy o dotáciu. Finančnú príručku každý rok aktualizujeme a zverejňujeme
spolu s výzvami na webovom sídle SAMRS.
Pred vyplatením poslednej splátky, ktorá má charakter refundácie, každý prijímateľ je povinný predložiť SAMRS
vyúčtovanie a kópie príslušných účtovných dokladov spolu s prílohou č. 4 vzor vyúčtovania nákladov a rozpočtom
v termínoch uvedených v zmluve.
SAMRS po internej kontrole predloží vyúčtovanie spolu so všetkými dokladmi nezávislej externej audítorskej firme
Rentabil Bratislava s.r.o., ktorá na základe Rámcovej dohody č. SAMRS/298/2835/2020 zverejnenej v
Centrálnom registri zmlúv, pre SAMRS vykonáva overovanie a audit finančných výdavkov poskytnutých dotácií.
SAMRS má zazmluvnenú externú audítorskú firmu od roku 2018.
Podrobné položkové vyúčtovanie výstavby týchto studní bolo podložené príslušnými účtovnými dokladmi, ktoré
boli predmetom kontroly a overovania na SAMRS aj prostredníctvom audítorskej firmy. Keďže ide o jednu skupinu
výdavkov, v rozpočte sa uvádza iba celková suma. Čo sa týka prehľadu čerpania, v N1 formulári rozpočtu
prijímateľ vyúčtoval studne tromi faktúrami, nie je to teda „v jednom riadku“. Pri humanitárnych projektoch tvoria
podporné účtovné dokumenty reálne veľmi veľké množstvo – niekoľko šanónov podkladov.
V prípade, ak máte na mysli technickú špecifikáciu, tá pri humanitárnych projektoch nie je povinná.

SAMRS poskytuje dotácie podľa Zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z. z.. Pri vyúčtovaní SAMRS postupuje podľa Zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa
Zákona č. 352/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

