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Metodické usmernenie k finančnej príručke   

 pre projekty výzvy č. SAMRS/2022/HUM/2/UA  

 

 Vec: Metodické usmernenie k finančnej príručke pre projekty humanitárnej pomoci 
Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) výzvy č. SAMRS/2022/HUM/2/UA financované 
Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len „SAMRS“) 

 

Určené pre:  Žiadateľov a prijímateľov dotácií humanitárnej pomoci Slovenskej republiky 
(ďalej len „SR“) výzvy č. SAMRS/2022/HUM/2/UA financované SAMRS v roku 2022 

 

Účel: Účelom metodického usmernenia je stanovenie optimalizovaných pravidiel a postupov 
pri použití dotácie vrátane určenia spôsobu jej vyúčtovania v zmysle platných právnych 
predpisov SR a  umožnenie efektívnej implementácie urgentných humanitárnych aktivít na 
Ukrajine.  

 

 

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

 

Dátum vydania: 24. 05. 2022 

Dátum účinnosti: 24. 05. 2022 

 

Schválil: R SAMRS  
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Prijímateľ je povinný realizovať projekt v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytnutí dotácie, v ktorej sú 

presne dohodnuté aktivity, ciele a výška dotácie. 

 

Prostriedky poskytnuté Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len 

“SAMRS”) sú určené výlučne na financovanie aktivít spojených s implementáciou projektu. Nie je 

povolené využívať dotáciu na akýkoľvek iný účel alebo projekt, a to ani na prechodné obdobie. 

 

Dotácie sa poskytujú z prostriedkov štátneho rozpočtu, a preto je prijímateľ povinný dodržiavať platný 

právny poriadok SR, najmä zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o účtovníctve, zákon o cestovných 

náhradách, zákon o finančnej kontrole a audite, zákon o verejnom obstarávaní1, zákonník práce, 

občiansky zákonník, obchodný zákonník a pod. 

 

Týmto usmernením sa menia nasledovné  pravidlá a postupy, uvedené vo Finančnej príručke pre 

projekty výziev schválených v roku 2022 (ďalej „FP 2022“). Týmito zmenami sa zohľadňujú špecifiká 

výzvy č. SAMRS/2022/HUM2/UA, ktorá je zameraná na urgentnú humanitárnu pomoc. 

1. Postup pri predkladaní žiadosti o platbu (sekcia 6.1 vo FP 2022) 

Pôvodne znenie textu vo FP 2022, ktoré sa nahrádza novým znením textu:   
 
Pôvodné znenie textu: 
Pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, splátky v humanitárnych projektoch sú nastavené nasledovne: 
- prvá preddavková platba vo výške 80% zo schválenej dotácie, ktorú SAMRS prijímateľovi vyplatí do 30 
pracovných dní odo dňa predloženia písomnej žiadosti prijímateľa. 
 

Nové znenie textu:  

Pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, splátky v humanitárnych projektoch na Ukrajine sú nastavené 
nasledovne: 
- prvá preddavková platba vo výške 90% zo schválenej dotácie, ktorú SAMRS prijímateľovi vyplatí do 15 

pracovných dní po podpísaní zmluvy poslednou zo zmluvných strán a po nadobudnutí účinnosti zmluvy. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva nadobúda 

dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

2. Zásady Zadávania zákaziek (sekcia 3 vo FP 2022) 

 
Pôvodne znenie textu vo FP 2022, ktoré sa nahrádza novým znením textu:   
 
Pôvodné znenie textu:  
Prijímateľ  môže zadať zákazku na základe prieskumu trhu na dodanie tovaru a/alebo na poskytnutie 

služby a/alebo na uskutočnenie stavebných prác, ktorej hodnota je vyššia alebo rovná 5 000.- EUR bez 

DPH. 
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Nové znenie textu:  

Prijímateľ môže zadať zákazku na základe prieskumu trhu na dodanie tovaru a/alebo na poskytnutie služby 

a/alebo na uskutočnenie stavebných prác, ktorej maximálna hodnota je 100 000 EUR bez DPH. 

3.  Postup a zásady pri vyúčtovaní dotácie (sekcia 6, časť 6.2 vo FP 2022)  

 

Pôvodné znenie textu: 

Pri vyúčtovaní sa vychádza zo schváleného počtu jednotiek a jednotkových cien. V prípade vzniku 

nepredvídaných okolností – vyššej moci na strane Prijímateľa/ZPP, ktoré zásadne zmenia podmienky 

plnenia zmluvy (podľa článku 15), závažnú odchýlku od pôvodného počtu jednotiek a jednotkových cien, 

prijímateľ je povinný tieto zmeny zdôvodniť pri vyúčtovaní SAMRS. Zmena mernej jednotky o viac ako 

10% z objemu schválenej mernej jednotky podlieha schváleniu SAMRS. 

 

Doplnenie  textu:  

Pri vyúčtovaní sa vychádza zo schváleného počtu jednotiek a jednotkových cien. V prípade vzniku 

nepredvídaných okolností – vyššej moci na strane Prijímateľa/ZPP, ktoré zásadne zmenia podmienky 

plnenia zmluvy (podľa článku 15), závažnú odchýlku od pôvodného počtu jednotiek a jednotkových cien, 

prijímateľ je povinný tieto zmeny zdôvodniť pri vyúčtovaní SAMRS. Zmena ceny a kvantity merných 

jednotiek o viac ako 30% z objemu schválenej mernej jednotky podlieha schváleniu SAMRS. 

4. Zmeny v aktivitách a harmonograme projektu (sekcia 7.4 vo FP 2022) 

 
Pôvodné znenie textu:  
Za zmenu sa považuje aj plánované dosiahnutie indikátora uvedeného v matici logického rámca na menej 
ako 75% pôvodne schválenej hodnoty indikátora. 
 

Nové znenie textu:  

Za zmenu sa považuje aj plánované dosiahnutie indikátora uvedeného v matici logického rámca na menej 

ako 70% pôvodne schválenej hodnoty indikátora. 

Týmto  usmernením sa dopĺňa sekcia 7.4 vo FP 2022. Doplnenie sa týka postupu pri zmene lokality 

implementácie projektových aktivít.  

Doplnenie textu na konci sekcie: 

 

Výnimku z pravidla o vykonaní zmeny až po schválení má zmena lokality implementácie  projektových 

aktivít, ktorá je povolená bez zaslania písomnej  žiadosti o zmenu    prijímateľom  dotácie, za podmienky 

dodržania pravidiel uvedených v bezpečnostných pravidlách implementačnej organizácie a predbežnej 

konzultácie so SAMRS. Bezpečnostné pravidlá sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy - príloha 9 zmluvy 
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o poskytnutí dotácie. Prijímateľ dotácie je povinný informovať  SAMRS o zmene  najneskôr v priebežnej 

správe o realizácii projektových aktivít.     

Ostatné  podmienky  a postupy  uvedené vo finančnej príručke pre schválené projekty výziev 2022 

zostávajú v platnosti a predmetným usmernením sa nemenia. 


