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A. Predčasné ukončenie projektov
Z dôvodu reštriktívnych opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu majú
prijímatelia možnosť projekt predčasne ukončiť. Postup v tomto prípade je takýto:
a. Prijímateľ emailom pošle sken oficiálnej žiadosti o predčasné ukončenie
projektu príslušnému projektovému a finančnému manažérovi SAMRS
(ďalej len „PFM“). PFM zašle odpoveď najneskôr do piatich pracovných dní
emailom. Hneď ako to situácia umožní, pošle prijímateľovi aj oficiálny list
poštou.
b. Príslušní PFM prijímateľov dodatočne vyzvú na doručenie podpísaného
originálu oficiálnej žiadosti (osobne/poštou).
c. Po elektronickom dodaní žiadosti o predčasné ukončenie projektu
prijímateľovi plynie podľa zmluvy jeden mesiac na dodanie záverečnej
správy a vyúčtovania.
B. Predĺženie implementácie projektov

Projekty zazmluvnené v roku 2018 s ukončením počas roka 2020, ktoré si vzhľadom
na situáciu vyžadujú posun implementácie, je možné predĺžiť. Všetky projekty však
musia byť ukončené najneskôr v septembri 2020, pričom vyúčtovanie musí byť
doručené SAMRS najneskôr do konca októbra 2020. SAMRS je rozpočtová
organizácia napojená na štátny rozpočet a je v tomto zmysle povinná postupovať
v zmysle zákona č. 523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Projekty zazmluvnené v roku 2019 s ukončením v roku 2020 alebo 2021, ktoré si
vzhľadom na situáciu vyžadujú posun implementácie, je možné predĺžiť. Všetky
projekty však musia byť ukončené najneskôr do konca septembra 2021, pričom
vyúčtovanie musí byť doručené SAMRS najneskôr do konca októbra 2021. Dôvody
sú rovnaké ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.
C. Zmeny v projektoch
Tieto sa vzťahujú na zmeny v personálnom obsadení, termínoch realizácie aktivít,
spôsoboch realizácie aktivít a plánovaných projektových podujatí či pracovných ciest.
Každú zmenu je potrebné bezodkladne emailom oznámiť SAMRS, pričom sa
nebude uplatňovať 30-dňová lehota na oznámenie zmeny.
Podujatia, ktoré sú v rámci projektov určené pre verejnosť nie je možné organizovať
bez fyzickej prítomnosti/účasti konkrétnych osôb. Ak prijímatelia plánovali svoje
vzdelávacie a prezentačné aktivity realizovať za fyzickej účasti verejnosti, SAMRS
odporúča tieto aktivity zmeniť a prispôsobiť aktuálnemu kontextu, resp. presunúť do
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online priestoru, napr. formou blogov, článkov, videí, online rozhovorov, podcastov,
online konferencií, virtuálneho vzdelávania, webinárov a podobne.
Personálne zmeny v projektoch, ktoré boli zazmluvnené v rokoch 2018 a 2019 je
možné uskutočniť podľa pravidiel uvedených vo Finančnej príručke na rok 20201.
SlovakAid dotácie na rozvojové, humanitárne/post-humanitárne projekty a projekty
Programu podnikateľských partnerstiev sú určené výhradne na účely implementácie
v rozvojových krajinách uvedených v zozname OECD DAC. Z tohto dôvodu
SAMRS nebude považovať prípadné nové navrhované aktivity v SR za oprávnené
výdavky. Jediná výnimka sú projekty rozvojového vzdelávania, projekty zamerané na
budovanie kapacít slovenských MVO a projekty v rámci rozvojových nástrojov EK,
ktoré sa realizujú v SR.
Pokiaľ to situácia v partnerských krajinách umožňuje a taktiež aj charakter projektu2,
prijímateľ môže zmeniť zameranie aktivít na zvyšovanie povedomia o ochorení
COVID-19 (napr. šitie rúšok, aktivity na dodržiavanie hygieny a uplatňovanie
preventívnych opatrení).
V prípade zmeny termínu realizácie projektovej aktivity a/alebo pracovnej cesty
projektu je potrebné bezodkladne emailom informovať PFM. Samotnú písomnú
žiadosť o zmenu použitia dotácie prijímateľ zašle až vtedy, keď bude (vzhľadom na
vývoj situácie v súvislosti s pandémiou koronavírusu) možné danú projektovú aktivitu
a/alebo pracovnú cestu projektu zorganizovať. SAMRS preferuje, aby sa všetky
projektové aktivity a/alebo pracovné cesty realizovali v iných, náhradných termínoch
a nezrušili sa úplne.

D. Použitie finančných prostriedkov
Ak si to situácia vyžaduje, prijímateľ môže uskutočniť zmeny v rozpočte (napr. pri
nákladoch na zmenu aktivít, ktoré si vyžadujú fyzickú účasť/prítomnosť verejnosti,
prechod do online priestoru).
Pri presunoch do 10 % v rámci skupiny nákladov za kalendárny rok, stačí zmenu
elektronicky oznámiť SAMRS najneskôr v deň odovzdania vyúčtovania. Túto
skutočnosť prijímateľ uvedie v priebežnej a záverečnej správe spolu s odôvodnením.
Pri akýchkoľvek presunoch nad 10% prijímateľ je povinný požiadať SAMRS o
ich schválenie elektronicky minimálne päť pracovných dní pred vykonaním
1https://www.slovakaid.sk/sites/default/files/pouzivatelia/martaj/financna_prirucka_samrs_2020_final_0.pd

f, kapitola 7.2 Personálne zmeny
2Vzťahuje sa predovšetkým na humanitárne projekty so zameraním na zdravotnú starostlivosť, ale aj
napr. na rozvojové projekty, v ktorých sa realizujú vzdelávacie aktivity.
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zmeny. SAMRS následne bude informovať prijímateľa o tom, či presuny akceptuje
alebo nie, a to najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti
SAMRS.
Presuny v rozpočte sa vzťahujú aj na odchýlky v rámci jednotkových cien (napr.
vyššie ceny leteniek)a počtu jednotiek, pričom jednotlivé prípady PFM budú
posudzovať individuálne.
Celkovú schválenú dotáciu nie je možné v žiadnom prípade prekročiť.
Spolufinancovanie ostáva na rovnakej úrovni, ako je uvedené v zmluve.

E. Predkladanie priebežných a záverečných správ
Vzhľadom na aktuálnu situáciu predmetné dokumenty sa budú vyžadovať najskôr v
elektronickej podobe (sken podpisu) a neskôr vo forme originálu.
V nevyhnutných prípadoch SAMRS individuálne posúdi žiadosti o zmenu termínu
podania priebežných a záverečných správ a vyúčtovaní.

F. Vynaložené náklady na predčasné ukončenie projektov
SAMRS uznáva tieto náklady ako súvisiace so zásahom „vyššej moci“. Aj v takom
prípade povinnosťou prijímateľa je postupovať v súlade so zmluvou, t.j. informovať
PFM, a prijať opatrenia na minimalizáciu prípadných škôd.
V prípade predčasného ukončenia projektu sú uznateľné tieto výdavky:
a) výdavky spojené s priamymi nákladmi;
b) administratívne výdavky a nepriame náklady(alikvotná časť)3.

G. Zmeny v uzatvorených zmluvách
Žiadosť o zmenu zmluvy bude akceptovaná dodatkom.
SAMRS je povinná vyžadovať od prijímateľov doklady, ktoré preukazujú „vyššiu
moc“ – okolnosti, ktoré znemožňujú alebo výrazne sťažujú plnenie zmluvy.

Alikvotná časť sú režijné náklady podľa rozpočtu pripadajúce na mesiace, v ktorých sa projekt
realizoval, maximálne do výšky sedem percent oprávnených vyúčtovaných nákladov.
3
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SAMRS bude akceptovať usmernenie MZVEZ SR od 16.marca 2020, kedy bolo toto
zverejnené na webových stránkach MZVEZ SR, ako doklad na preukázanie vyššej
moci, resp. obmedzenia.

H. Záverečné ustanovenie
Toto usmernenie neznamená, že prijímatelia nie sú povinní prijať všetky preventívne
opatrenia a vyvinúť úsilie na zabránenie vzniku okolností smerujúcich k prípadnému
nedodržaniu zmluvných podmienok alebo na minimalizáciu možných dopadov pri
realizácii SlovakAid projektov.
SAMRS pevne verí, že celú situáciu spoločne zvládneme a spôsobené obmedzenia
nezanechajú výraznejšie škody na celkových výstupoch rozvojových, humanitárnych
projektov, ako aj projektov Programu podnikateľských partnerstiev.
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