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1. Úvod
Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2018 (ďalej len „Zameranie 2018“)
vychádza zo Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce na roky 2014-2018 (ďalej len
„Strednodobá stratégia“) a aktuálnych výziev, ktorým čelí medzinárodné spoločenstvo.
Nakoľko Strednodobá stratégia vstupuje do posledného roka svojej platnosti, Zameranie 2018
sa bude vyznačovať najmä kontinuitou s doterajšími rozvojovými aktivitami SR. V roku 2018
MZVEZ SR pripraví novú Strednodobú stratégiu na ďalšie programové obdobie. Bude jej
predchádzať dôkladné zhodnotenie efektívnosti spolupráce s jednotlivými programovými
a projektovými krajinami a následné preskúmanie možností teritoriálnych či sektorových
zmien smerovania rozvojovej spolupráce. Pri príprave novej stratégie budú využité aj závery a
odporúčania Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC/OECD), ktorý uskutoční svoju
hodnotiacu misiu na Slovensku, tzv. Peer Review, v marci 2018.
Nosným vektorom rozvojových aktivít v roku 2018, ako aj ďalších rokoch bude Agenda 2030
pre udržateľný rozvoj a Európsky konsenzus o rozvoji. Ich implementácii bude potrebné
prispôsobiť celkové smerovanie systému rozvojovej spolupráce v podmienkach SR, vrátane
zabezpečenia potrebného finančného krytia. Poskytovanie Oficiálnej rozvojovej spolupráce
SR (ďalej len „ODA SR“) zároveň ovplyvnia aj nadchádzajúce predsedníctva SR vo V4 a
OBSE v roku 2018, resp. 2019. V tomto kontexte SR sústredí svoju pozornosť najmä na
krajiny, v ktorých sa nachádzajú zmrazené konflikty (Moldavsko, Gruzínsko), či prebiehajúce
konflikty (Ukrajina), ako aj na krajiny v transformačnom procese v regióne západného
Balkánu, vrátane Kosova1. Stabilita, úspešný transformačný proces, etablovanie inštitúcií
a dodržiavanie ľudských práv budú tie oblasti, kde chceme primárne smerovať projekty
rozvojovej spolupráce SR, zohľadňujúc o.i. aj priority oboch spomínaných predsedníctiev.
Nakoľko riadenie migračných tokov bude pretrvávajúcou výzvou, SR zameria rozvojové
aktivity na riešenie základných príčin migrácie cielenými projektmi v krajinách pôvodu
a tranzitu.
Výzvou do nasledujúceho obdobia bude tiež lepšie nastavenie projektového cyklu, spustenie
procesu hodnotení existujúcich programových dokumentov, intenzívnejšie zapájanie
podnikateľského sektora do rozvojových aktivít, ako aj účinná verejná informovanosť
a vzdelávanie o rozvojovej spolupráci ako medzinárodnopolitickom nástroji na zvládanie
pribúdajúcich globálnych výziev.
2. Hlavné výzvy roka 2018
Rozvojovú spoluprácu v roku 2018 bude SR realizovať pri dodržaní nasledujúcich princípov:
efektívnosť, koherencia politík pre rozvoj, prospešnosť, udržateľnosť a viditeľnosť.
V nadchádzajúcom období sa bude SR sústreďovať predovšetkým na vlastné rozvojové
aktivity, kde bude značka SlovakAid prínosná pre partnerskú krajinu a súčasne dostatočne
viditeľná. V tomto kontexte bude úlohou zastupiteľských úradov SR v krajinách prijímajúcich
rozvojovú pomoc v maximálnej možnej miere zaraďovať oficiálne logo značky SlovakAid do
komunikačných a prezentačných aktivít.
S cieľom navýšenia finančných zdrojov bude SR vyhľadávať formy spolupráce s inými,
skúsenejšími donormi a preskúma možnosti inovatívneho financovania rozvojovej spolupráce
SR. Zároveň sa bude aktívne usilovať o využívanie možností financovania projektov
z prostriedkov zvereneckých fondov EÚ (EU Emergency Trust Fund for Africa, MADAD,
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FRIT), o využívanie jednotlivých „investičných okien“ v rámci nového nástroja EÚ –
Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj (EFSD), či zapájanie SR do delegovanej spolupráce
a spoločného programovania EÚ.
V spolupráci s relevantnými rezortmi MZVEZ SR identifikuje možnosti a nástroje
intenzívnejšieho zapájania podnikateľskej sféry do rozvojovej spolupráce a zlepší verejnú
informovanosť. S cieľom maximalizovania efektu koordinácie budú identifikované aj nové
formy prepojenia príslušných aktivít ekonomickej a rozvojovej diplomacie. Za týmto účelom
MZVEZ SR aktivizuje sieť ekonomických diplomatov a podľa finančných možností rozšíri
sieť tzv. rozvojových diplomatov.
Nezanedbateľnou súčasťou ODA SR v roku 2018 bude monitoring implementácie projektov
s väčším dôrazom na ich udržateľnosť ako základného predpokladu úspešných rozvojových
intervencií. V roku 2018 čakajú SR zároveň tri hlavné evaluácie rozvojovej spolupráce s
programovými krajinami SlovakAid, ktorých cieľom je efektívnejšie nastavenie systému
poskytovania rozvojovej pomoci SR do budúcnosti.
Nemenej dôležitou výzvou v roku 2018 ostáva samotná prezentácia výsledkov a prínosov
slovenskej rozvojovej spolupráce, a to aj aktívnym zapájaním sa do činností príslušných
výborov a pracovných skupín na pôde EÚ, OECD, OSN a ďalších relevantných
medzinárodných organizácií.
SR bude klásť dôraz na implementáciu záväzkov vyplývajúcich z Parížskej klimatickej
dohody a jej hlavných cieľov. V tejto súvislosti bude žiaduce účinne rozpracovať začlenenie
klimatických zmien do rozvojového kontextu v Strednodobej stratégii na najbližšie obdobie.
Zvýšená pozornosť bude venovaná aj prierezovej problematike rodovej rovnosti, vrátane
ukotvenia rodových aspektov na strategickej a projektovej úrovni. V roku 2018 sa pre tento
účel vypracuje Stratégia rodovej rovnosti v rozvojovej spolupráci SR.
V oblasti globálneho rozvojového vzdelávania bude potrebné pristúpiť k vypracovaniu novej
Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie pod garanciou MŠVVaŠ SR, ktorá bude
reflektovať tému Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ako aj udržateľných cieľov rozvoja
(tzv. SDGs). Vychádzať bude aj z evaluácie projektov globálneho vzdelávania, ktorá bola
začatá v roku 2017.
SR za posledné roky výrazne zvýšila svoju humanitárnu pomoc, v roku 2018 bude naďalej
podporovať humanitárne projekty, no zároveň zefektívni celkové nastavenie poskytovania
humanitárnej pomoci.
V neposlednom rade Agenda 2030 bude v roku 2018 vyžadovať rozpracovanie cieľov
udržateľného rozvoja na podmienky SR. Následne v júli 2018 sa na pôde OSN v New Yorku
uskutoční prezentácia výsledkov implementácie národných priorít v rámci Agendy 2030
počas podujatia High-Level Political Forum 2018.
3. Systémové opatrenia
Miera financovania rozvojovej spolupráce dostatočne neodráža naše medzinárodné záväzky,
hoci sa vo vládnom návrhu rozpočtu na rok 2018 podarilo dosiahnuť 10%-né navýšenie
objemu vyčlenených zdrojov (7 214 843 eur). Rozpracovanie priorít udržateľného rozvoja na
podmienky SR (Agenda 2030) je nevyhnutné využiť aj na prijatie systémového opatrenia na
financovanie rozvojovej spolupráce SR a jasné zadefinovanie parametrov rozpočtovej
alokácie na najbližšie roky. MZVEZ SR sa v tomto kontexte bude usilovať nielen o
kontinuálne presadzovanie navyšovania zdrojov, ale aj o zvyšovanie efektívnosti využívania
zdrojov formou lepšieho nastavenia existujúcich mechanizmov. Jednoznačnou úlohou v tejto
súvislosti je hľadanie inovatívnych zdrojov financovania ODA, o.i. formou účasti privátneho
4

sektora na financovaní rozvojových aktivít. V tomto smere však bude potrebné uvažovať aj
o úprave legislatívy vo vzťahu k možným stimulom v daňovej, príp. ďalších oblastiach.
4. Teritoriálne priority
Teritoriálna orientácia rozvojových aktivít SR je daná Strednodobou stratégiou. Vzhľadom na
prípravu novej stratégie bude žiaduce postupne vytypovať a monitorovať potenciálne nové
krajiny a regióny, kde SR disponuje potrebnou expertízou a komparatívnou výhodou
v porovnaní s inými donormi.
V roku 2018 nezmenenou zostáva orientácia na tri programové krajiny – Afganistan (pri
zohľadňovaní zložitej bezpečnostnej situácie), Keňu a Moldavsko, ako aj šesť projektových
krajín (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Gruzínsko, Ukrajina a Bielorusko).
Významná časť slovenskej rozvojovej spolupráce bude zároveň smerovať do najmenej
rozvinutých krajín (LDCs) a štátov s krehkou politickou a bezpečnosťou situáciou v zmysle
záväzku z Monterrey (03/2002) vynakladať v rozpätí 0,15% – 0,20% z HNP na LDCs.
Naliehavosť riešenia humanitárnej krízy v Sýrii a okolitých krajinách (najmä Irak, Jordánsko,
Libanon), ako aj v Južnom Sudáne bude pretrvávať aj v roku 2018. Tieto krajiny zostanú
naďalej našimi teritoriálnymi prioritami, najmä z hľadiska realizácie humanitárnej pomoci SR
či už vo forme príspevkov alebo konkrétnych humanitárnych projektov. V centre našej
pozornosti zostanú aj krajiny na tzv. balkánskej trase, kde SR disponuje potrebnou expertízou.
5. Sektorové priority a prierezové témy
Sektorové priority rozvojovej spolupráce SR vychádzajú najmä z potrieb partnerských krajín,
ako aj globálnych výziev, vlastnej expertízy či doterajších skúseností. Priority zadefinované v
Strednodobej stratégii (vzdelávanie, zdravotníctvo, dobrá správa vecí verejných,
poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, voda a sanitácia, energetika, tvorba trhového
prostredia) sú nadčasové, v priebehu roka 2018 však budú preskúmané ich možné doplnenia
v súlade s implementáciou Agendy 2030 a prioritami rozvojovej agendy EÚ, akou je
informatizácia spoločnosti.
Náležitá pozornosť bude venovaná téme rodovej rovnosti, ako aj riešeniu problémov
životného prostredia. V súvislosti s dramatickým postupom klimatických zmien nadobudla
táto problematika na dôležitosti, a preto bude naším cieľom ju v plnom rozsahu
zakomponovať do aktivít rozvojovej spolupráce SR.
V neposlednom rade bude potrebné do budúcnosti užšie profilovanie vybraných oblastí
národnej expertízy, ktorými by sa SR mohla doma i v zahraničí dlhodobo prezentovať
a výraznejšie sa v nich angažovať, aj formou medzinárodnej spolupráce s donorskou
komunitou (ako napr. poľnohospodárstvo, voda a sanitácia, ale postupne tiež spomínané
začleňovanie digitálnych technológií do rozvojovej spolupráce).
6. Programy bilaterálnej rozvojovej spolupráce v roku 2018
6.1.

Program rozvojových intervencií

Program rozvojových intervencií je kľúčovým a zároveň účinným programom bilaterálnej
rozvojovej spolupráce SR implementovaným v troch programových krajinách SlovakAid
(Afganistan, Keňa a Moldavsko). V priebehu roka 2018 budú komplexne vyhodnotené
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plnenia základných programových dokumentov pripravených pre tri spomínané programové
krajiny.
6.1.1.

Afganistan

Trend zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie, ktorá mimoriadne negatívne ovplyvňuje
rozvojové aktivity v krajine, pretrváva. Parlamentné voľby v roku 2018 a celková napätá
situácia v regióne nedávajú dôvody k zvráteniu tohto trendu v blízkej budúcnosti.
V nadchádzajúcom období sa preto aktivity SR budú sústreďovať aj na pomoc afganským
utečencom, ktorí žijú v susedných krajinách.
6.1.2. Keňa
Slovenská rozvojová spolupráca v krajine postupne prechádza od zaužívaného responzívneho
systému ku komplexnejším a adresnejším projektovým intervenciám, ako aj k užšej
spolupráci s miestnymi komunitami či partnerskými organizáciami. Tomu prispieva aj
pôsobenie rozvojového diplomata na ZÚ Nairobi.
V roku 2018 prebehne prvá fáza pilotnej iniciatívy SR realizovanej v spolupráci s partnermi z
krajín V4 v Keni hradenej zo Zvereneckého fondu EÚ pre Afriku. Ďalšie aktivity rozvojovej
spolupráce SR budú vychádzať zo spoločného programovania EÚ a členských štátov, do
ktorého sa SR zaviazala prispieť sumou 625 tis. EUR ročne, resp. 2,5 mil. EUR celkovo. Ako
program spoločnej implementácie bol identifikovaný 5-ročný projekt AgriFI. SR sa doňho
zapája formou priameho financovania grantového manažéra cez tzv. joint procurement.
Snahou bude taktiež nadviazať partnerskú spoluprácu s inými, skúsenejšími donormi na
spoločných programových intervenciách.
6.1.3. Moldavsko
Tematické zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR s Moldavskom pre rok 2018 nie
je potrebné výraznejšie modifikovať. V prvej polovici roka 2018 sa uskutoční slovenské
rozvojové fórum v Kišiňove, ktorého cieľom je načrtnúť východiská ďalšej spolupráce s touto
krajinou. Zámerom nebude ani tak hľadanie nových prioritných tém, ale skôr nastavenie
používania systémovejších a efektívnejších nástrojov ODA SR.
Pri realizácii rozvojovej spolupráce s Moldavskom bude potrebné vychádzať zo spoločného
programovania EÚ a jej členských štátov. Vo väčšej miere bude vhodné využívať spoluprácu
s významnejšími zahraničnými partnermi v podobe zapojenia sa do ich programov.
Rozpracovaná je spolupráca s USAID (budovanie kapacít samospráv) a GIZ (voda a
sanitácia).
6.2.

Program odovzdávania transformačných skúseností

V roku 2018 budeme aj naďalej čerpať z komparatívnej výhody SR, ktorou sú skúsenosti
s budovaním štátnej a verejnej správy, prostredníctvom programu odovzdávania
transformačných skúseností a jeho nástrojov. Tento program je využívaný najmä pri
poskytovaní technickej pomoci vybraným krajinám západného Balkánu (Albánsko, Bosna
a Hercegovina, Kosovo) a Východného partnerstva EÚ (Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a
Ukrajina).
V krajinách západného Balkánu sa rozvojová spolupráca SR sústredí najmä do sektorov
ochrany vôd a protipovodňovej ochrany, vodného a odpadového hospodárstva (Albánsko),
ako aj reformy bezpečnostného sektora (Bosna a Hercegovina), či budovania občianskej
spoločnosti a podpore malého a stredného podnikania (Kosovo). V týchto krajinách, Kosove
a prostredníctvom podporných nástrojov aj v ostatných krajinách západného Balkánu, budeme
naďalej podporovať euro-atlantické integračné úsilie a potrebné reformné procesy nevyhnutné
6

na pokračovanie v prehlbovaní spolupráce, resp. približovaní k členstvu v EÚ a NATO,
vrátane zvyšovania funkčnosti štátu pri napĺňaní potrieb občanov.
V Bielorusku, ako jednej z krajín Východného partnerstva EÚ, sa sústredíme na podporu
tvorby trhového prostredia a malého a stredného podnikania, ako aj zelenú ekonomiku.
V Gruzínsku sa budeme zameriavať najmä na oblasti vodného a odpadového hospodárstva.
Podpora európskeho a euroatlantického smerovania krajiny pritom zostáva prioritou aj pre
rozvojovú spoluprácu SR. Na Ukrajine budú naďalej medzi prioritné oblasti patriť budovanie
občianskej spoločnosti, reforma a zvyšovanie kapacít bezpečnostného a obranného sektora,
ako aj energetická efektívnosť.
Na realizáciu rozvojovej spolupráce vo vyššie spomenutých sektorových prioritách
v krajinách západného Balkánu, Kosova a Východného partnerstva budeme naďalej využívať
najmä formu dotácií, zákazky, mikrograntov, vládnych štipendií a nástroj CETIR.
Nástroj CETIR je osobitne dôležitý pre uvedené krajiny pre plnenie úloh vyplývajúcich
z integračných procesov, preberanie európskych štandardov a EÚ acquis a budovanie štátnych
inštitúcií, predovšetkým v oblasti vlády práva. V roku 2018 bude potrebné ďalej
zefektívňovať tento inštrument a zjednodušovať jeho procesnú stránku. V opodstatnených
prípadoch môže byť využitý aj pre iné partnerské krajiny.
6.3.

Program podnikateľských partnerstiev

Program podnikateľských partnerstiev treba zatraktívniť pre výraznejšie zapojenie
komerčných subjektov do rozvojových aktivít. Okrem prehodnotenia celkovej výšky alokácie
programu i jednotlivých projektov bude potrebné vo väčšej miere využívať formu zadania
zákazky.
Program podnikateľských partnerstiev bude potrebné v maximálne možnej miere prepojiť
s aktivitami organizovanými MF SR, ako aj úverovou schémou s grantovým elementom
realizovanou Eximbankou, s cieľom posilnenia koordinácie. V tomto ohľade budú
preskúmané aj možnosti inovatívneho financovania rozvojovej pomoci.
Ďalšie príležitosti a nástroje otvára koordinovaná spolupráca MZVEZ SR a MF SR s UNDP
(platforma Business Call to Action, resp. Private Sector Engagement Facility).
Na pôde EÚ bude nevyhnutné dosiahnuť efektívne napojenie slovenského podnikateľského
sektora na programy v rámci Externého investičného plánu a Európskeho fondu udržateľného
rozvoja, či zapájanie sa do programov Európskej investičnej banky.
6.4.

Program humanitárnej pomoci

Súčasné dianie vo svete a enormný nárast počtu osôb s humanitárnymi potrebami len
potvrdzuje nevyhnutnosť poskytovania humanitárnej pomoci medzinárodným spoločenstvom.
SR bude preto pokračovať v poskytovaní materiálnej a finančnej humanitárnej pomoci, ako aj
v poskytovaní dotácií na humanitárne projekty.
Trend narastajúcich humanitárnych potrieb má za následok prehlbovanie deficitu existujúcich
zdrojov pomoci (materiálnych a finančných) v tejto oblasti. Dôsledkom tohto stavu je snaha
MZVEZ SR o kontinuálne presadzovanie navyšovania zdrojov, ako aj o zvýšenie efektívnosti
využívania zdrojov formou lepšieho nastavenia mechanizmu poskytovania pomoci.
V rámci plnenia jedného zo záväzkov SR, deklarovaných na Svetovom humanitárnom samite
v Istanbule, sa v úzkej spolupráci s MF SR podarilo v oblasti materiálnej humanitárnej
pomoci presadiť novelu zákona o dani z príjmu, ako aj novelu zákona o DPH, ktoré priniesli
7

daňové zvýhodnenie pre poskytovateľov materiálu určeného na humanitárnu pomoc SR do
zahraničia z radov komerčných subjektov.
6.4.1 Južný Sudán
V roku 2018 vo vzťahu k Južnému Sudánu nadviažeme na doterajšie aktivity, predovšetkým
v oblasti zdravotníctva. Využívanie nástrojov a programov SlovakAid bude však vo veľkej
miere závisieť od bezpečnostnej situácie v krajine. Konflikt v Južnom Sudáne vytlačil viac
ako milión ľudí ako utečencov do susediacich krajín, kým ďalších 1,87 milióna sa ich
presídlilo v rámci štátu. Pomoc sudánskym utečencom bude preto podľa potreby realizovaná
aj v susediacich krajinách.
6.4.2. Sýria a krajiny Blízkeho a Stredného východu
Sýrsky konflikt predstavuje najväčšiu humanitárnu a bezpečnostnú krízu vo svete. V prípade
Sýrie a susedných krajín Blízkeho a Stredného východu plánujeme využiť aktivity prednostne
zamerané na riešenie zložitej utečeneckej krízy. Financovanie bude predovšetkým smerovať
do hlavných sektorov: zdravie (primárna, ako aj sekundárna zdravotná pomoc), ako aj
potraviny a výživa (kontrola a redukcia akútneho stupňa podvýživy). Humanitárne aktivity sa
budú realizovať aj prostredníctvom štruktúr a mechanizmov EÚ a iných medzinárodných
organizácií. Snahou je aktivizovať zdroje zvereneckého fondu MADAD.
6.4.3 Ukrajina
V roku 2018 bude SR pripravená poskytovať humanitárnu pomoc pre Ukrajinu v nadväznosti
na vývoj v konfliktných zónach na východe krajiny. Pomoc sa taktiež zameria na riešenie
problémov vnútorne vysídlených osôb prostredníctvom spolupráce vládnych a mimovládnych
organizácií a miestnej samosprávy .

6.5.

Program vládnych štipendií

V roku 2018 bude SR pokračovať v programe poskytovania vládnych štipendií študentom
z rozvojových krajín na štúdium na slovenských verejných vysokých školách v počte 48.
Jedná sa o tradičnú formu slovenskej rozvojovej pomoci, ktorej gestorom je MŠVVaŠ SR.
Výbor krajín bude pritom reflektovať zahraničnopolitické priority, ako aj výzvy na
medzinárodnej scéne.
Program nadobudol osobitný význam najmä po roku 2016, kedy bolo otvorených
dodatočných 30 miest pre utečencov nachádzajúcich sa v Sýrii, resp. v utečeneckých táboroch
v susedných krajinách Blízkeho a Stredného východu. SR bude aj naďalej pokračovať v
implementácii záväzku z tzv. Obamovho samitu lídrov k problematike utečencov, ktorý sa
uskutočnil v septembri 2016 v New Yorku, na ktorom sa zaviazala poskytnúť 550 vládnych
štipendií pre utečencov do roku 2021. Rovnako sa SR zameria na monitorovanie návratnosti
štipendistov z jednotlivých rozvojových krajín.
6.6.

Program vysielania dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín

Program je primárne určený na podporu rozvojových aktivít SlovakAid v programových a
projektových krajinách a v krízových oblastiach, osobitne v krajinách pôvodu migrácie,
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s cieľom napomôcť skvalitňovať životné podmienky obyvateľstva. Vzhľadom na jeho vysokú
efektivitu a konkrétny prínos pri budovaní kapacít bude realizovaný aj v ďalších partnerských
krajinách. V roku 2018 bude kladený dôraz na kvalitatívnu stránku prípravy pre pobyt
v zahraničí tak, aby sa minimalizovalo riziko súvisiace s výkonom dobrovoľníctva.
6.7.

Program rozvojového vzdelávania a verejnej informovanosti v SR

Jadrom tohto programu bude aj v nasledujúcom období podpora integrácie rozvojovej
problematiky do učebných plánov a osnov na jednotlivých stupňoch slovenských škôl.
Prostredníctvom hodnotenia projektov rozvojového vzdelávania bude mať SR potrebné
vstupy pre vyhodnotenie efektívnosti a dopadu tohto programu a pre prípravu novej Národnej
stratégie pre globálne vzdelávanie na nadchádzajúce obdobie.
V oblasti verejnej informovanosti sa nemenej naliehavou stáva potreba vytvorenia otvorenej
interaktívnej platformy pre zdieľanie informácií a podnetov týkajúcich sa implementácie
cieľov Agendy udržateľného rozvoja do roku 2030 v domácom, ale i vonkajšom prostredí.
Nápomocná v tomto smere bude aj nadviazaná spolupráca s GENE (Global Education
Network Europe), v ktorej budeme ďalej pokračovať.
6.8.

Program budovania kapacít

Budovanie systému rozvojovej spolupráce SR a kapacít jeho aktérov je neoddeliteľnou
súčasťou posilňovania mechanizmu rozvojovej spolupráce SR. V rámci tohto programu sa
zameriame na budovanie vlastných projektových kapacít a spôsobilostí národnej rozvojovej
agentúry (SAMRS), aby tieto postupne predstavovali ťažisko projektových aktivít rozvojovej
spolupráce SR. Zároveň ide o jeden z predpokladov kvalifikovania na aktívnu participáciu na
rozvojových aktivitách EÚ.
Podpora budovania kapacít strešnej organizácie mimovládneho sektora bude realizovaná
v súlade so zásadami efektívnosti a udržateľnosti aktivít na projektovom základe a s cieľom
podpory dlhodobej partnerskej spolupráce. Vo vzťahu k nutnosti vytvorenia ďalšieho piliera
partnerských vzťahov s podnikateľským sektorom v rámci SlovakAid je nevyhnutné nájsť
efektívny model.
6.9.

Evaluácia

MZVEZ SR postupne spúšťa program evaluácie projektov a programov rozvojovej
spolupráce SR. Po hodnotení programu globálneho rozvojového vzdelávania nás v roku 2018,
čakajú tri hlavné evaluácie rozvojovej spolupráce SR s programovými krajinami SlovakAid.
Konkrétne sa jedná o zhodnotenie Stratégie SR pre rozvojovú spoluprácu s Afganskou
islamskou republikou na roky 2014 - 2018, Stratégie SR pre rozvojovú spoluprácu s Kenskou
republikou na roky 2014 – 2018 a Stratégie SR pre rozvojovú spoluprácu s Moldavskou
republikou na roky 2014 - 2018. Zároveň bude prebiehať hodnotenie samotnej Strednodobej
stratégie. V tejto súvislosti bude dôležité zamerať sa na efektivitu jednotlivých programov.
6.10.

Podporné nástroje

Dôležitou súčasťou aktivít bilaterálnej rozvojovej spolupráce budú aj v roku 2018
finančné príspevky, tzv. mikrogranty, poskytované prostredníctvom siete ZÚ SR/GK SR
projektovým a programovým krajinám. Zo schémy je možné zároveň financovať aj malé

9

projekty, prípadne ad hoc projekty v súlade s našimi sektorovými prioritami v krajinách,
na ktoré neboli vyčlenené finančné prostriedky.
Naším rozhodujúcim partnerom v rámci podporných nástrojov bude i naďalej UNDP.
Vzhľadom na uplynutie časového rámca doterajšieho programu spolupráce s touto
medzinárodnou organizáciou je potrebné identifikovať nové priority a pripraviť obsahovú
časť programu spolupráce na roky 2018-2020.
7. Plánované aktivity rezortov v oblasti rozvojovej spolupráce v roku 2018
7.1.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR)

MZVEZ SR, ako gestor rozvojovej spolupráce SR a prostredníctvom národnej rozvojovej
agentúry SAMRS aj ako hlavný realizátor bilaterálnej rozvojovej spolupráce cez podprogram
05T0A, bude okrem aktivít podľa platnej programovej štruktúry rozvojovej spolupráce,
bližšie spomenutých v kapitole 5 tohto materiálu, tiež poskytovať potrebnú súčinnosť
ostatným rezortom vlády SR. Indikatívny rozpočet na aktivity MZVEZ SR je v prehľadnej
forme uvedený v prílohe č. 3.
7.2.

Ministerstvo financií SR (MF SR)

V oblasti bilaterálnej rozvojovej spolupráce sa aj v roku 2018 bude MF SR zameriavať
predovšetkým na zdieľanie skúseností a znalostí z riadenia verejných financií a podporu
podnikateľov pri prenikaní na rozvojové trhy. Tieto aktivity bude realizovať ako bilaterálne
projekty alebo v spolupráci so svojimi tradičnými partnermi.
V rámci zdieľania skúseností s riadením verejných financií prioritnými krajinami bilaterálnej
rozvojovej spolupráce MF SR, tradičnými aj novými, v roku 2018 budú:
i.

Čierna Hora – spolupráca s MF Čiernej Hory je dlhodobo zameraná na budovanie
systému verejného účtovníctva a výkazníctva a v roku 2017 sa začali diskusie
o spolupráci v daňovej oblasti, a poskytnutí finančného príspevku na vopred
dohodnutú sektorovú reformu (rozpočtová podpora, „budget support“)

ii.

Moldavsko – nastavovanie systému programového rozpočtovania a posilňovanie
kapacít v oblasti rozpočtovej analýzy

iii.

Kuba - prenos know-how a skúseností v daňovej a fiškálnej politike v spolupráci s
Ministerstvom financií a cien Kuby,

iv.

Srbsko – v roku 2017 sa začali diskusie s Ministerstvom financií Srbska na ukotvení
vzájomnej spolupráce a definovaní konkrétnych oblastí prenosu know-how.

Tieto aktivity MF SR realizuje buď bilaterálne alebo prostredníctvom spoločného programu s
UNDP Verejné financie pre rozvoj: posilňovanie kapacít v oblasti verejných financií v
krajinách západného Balkánu a Spoločenstva nezávislých štátov.
S cieľom využívania inovatívnych a flexibilnejších metód zdieľania skúseností s riadením
verejných financií, je v roku 2018 plánované spustenie prvého e-learningového programu
zameraného na slovenské skúsenosti s transformáciou riadenia verejných financií. Program
pripravuje MF SR v spolupráci so Svetovou bankou a bude prístupný na e-learningovej
platforme Open Learning Campus.
Na Balkáne a v krajinách Východného partnerstva bude v roku 2018 MF SR pokračovať
spolupráci s UNDP na programe Transformatívne vládnutie a financovanie. Program sa
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zameriava na podporu inovácií v oblasti využívania otvorených dát pre zvyšovanie
efektívnosti verejných inštitúcií a pilotovanie alternatívnych finančných nástrojov pre
mobilizáciu prostriedkov na rozvoj.
V oblasti zapájania podnikateľského sektora do rozvojovej spolupráce sa MF SR sústredí na
tradičné teritóriá, najmä krajiny západného Balkánu a Strednej Ázie, ale tiež na niektoré
(post)socialistické štáty (napr. Kuba, Vietnam). Na zvýšenie participácie slovenských
podnikateľov v rozvojových projektoch a tendroch MF SR bude v roku 2018 využívať tri
základné nástroje:
(i) program Rozvojmajstri – v roku 2017 bola spustená druhá fáza programu, ktorý
patrí do siete Private Sector Liasion Officer (PSLO) a poskytuje priamu podporu,
predovšetkým menším a stredným podnikateľom, ktorí majú záujem a potenciál na
zapojenie sa do tendrov medzinárodných finančných inštitúcií, prípadne
medzinárodných organizácií. Program je realizovaný v spolupráci s UNDP,
(ii) novovytvorený nástroj na prípravu projektov a mobilizáciu zdrojov v rámci UNDP
– cieľom je, na základe dopytu regionálnych centier UNDP a expertízy slovenských
podnikateľov, identifikovať tendre s najvyššou pravdepodobnosťou úspechu a vytvoriť
predpoklady na vstup slovenskej expertízy už do prípravnej fázy medzinárodných
tendrov. Táto iniciatíva sa realizuje v spolupráci s UNDP a je zastrešená pracovníkom
MF SR vyslaným do UNDP,
(iii) vytváranie špecializovaných fondov a programov – teritoriálne zameranie
rozvojových projektov MF SR realizuje aj prostredníctvom spolupráce s
medzinárodnými finančnými inštitúciami, kde priamo MF SR určuje prijímateľov
podpory (teritoriálne zameranie) ako aj obsahové zameranie podpory. Hlavnými
partnermi MF SR sú predovšetkým UNDP, Rozvojová banka Rady Európy (RB RE),
Európska investičná banka (EIB), Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR),
Medzinárodná investičná banka (MIB) a skupina Svetovej banky.
V spolupráci s RB RE bude MF SR pokračovať v implementácií fondu na podporu
inkluzívneho rastu v členských krajinách RB RE s primárnym zameraním na krajiny, ktoré sú
oprávnené prijímať oficiálnu rozvojovú spoluprácu. Fond je zameraný na financovanie aktivít
v oblasti riešenia hospodárskej a sociálnej transformácie, udržateľného rozvoja
a environmentálnej udržateľnosti v oprávnených krajinách. Iniciatívy v rámci spolupráce s RB
RE prispejú k významnému zviditeľneniu SR ako členskej krajiny a ako donora nielen
v rámci banky, ale aj v rámci Rady Európy. Exkluzivita banky spočíva v jej sociálnom
mandáte ako aj vo financovaní projektov, ktoré riešia naliehavé situácie ako napríklad
migračnú a utečeneckú krízu.
S Medzinárodnou finančnou korporáciou bude pokračovať implementácia a propagácia
programu potravinovej bezpečnosti vo Vietname a programu energetickej efektívnosti na
západnom Balkáne a v regióne ECA (Európy a Strednej Ázie napr. Bielorusko, Gruzínsko).
V roku 2018 bude SR implementovať zapojenie do trustového fondu pre Iniciatívu EIB na
posilnenie odolnosti v južnom susedstve a krajinách západného Balkánu v súvislosti
s utečeneckou a migračnou krízou. Iniciatíva je zameraná na rýchlu mobilizáciu dodatočného
financovania na podporu hospodárskeho rastu, stability a dosiahnutia cieľov udržateľného
rozvoja (SDGs) v susedstve Európskej únie.
V spolupráci s MIB bol vytvorený fond technickej asistencie vytvorený na prípravu projektov
pre slovenské spoločnosti na Kube, vo Vietname a v Mongolsku.
Na spoluprácu s medzinárodnými finančnými inštitúciami a organizáciami je na rok 2018
vyčlenených 3,5 mil. EUR.
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MF SR bude aj v roku 2018 podporovať realizáciu schémy zvýhodnených exportných úverov,
ktorej cieľom je zvýšenie angažovanosti slovenského súkromného sektoru na rozvojových
trhoch. Zvýhodnené úvery, poskytované komerčnými bankami nákupcom slovenských
tovarov a služieb z rozvojových krajín, bude poisťovať EXIMBANKA SR. MF SR úvery
zvýhodní dorovnaním úrokových rozdielov v súlade s pravidlami OECD, príp. aj odpustením
časti istiny.
7.3.

Ministerstvo vnútra SR (MV SR)

V roku 2018 sa bude sekcia krízového riadenia MV SR tak, ako v predchádzajúcich rokoch,
podieľať na poskytovaní materiálnej humanitárnej pomoci v súlade s princípmi
medzinárodného humanitárneho práva, podľa zásad humanity, nestrannosti, neutrality,
rovnosti a nediskriminácie. Začiatok samotnej realizácie poskytovania materiálnej
humanitárnej pomoci SR do zahraničia bude podmienený prijatím oficiálnej výzvy
národných, resp. medzinárodných inštitúcií o poskytnutie pomoci a definovanie
rozhodujúcich, nutných potrieb pre obete prírodných katastrof, človekom spôsobených
konfliktov alebo porovnateľných situácií. Jej objem a smerovanie do zahraničia bude závisieť
od aktuálnych humanitárnych potrieb vo svete a od dostatočných zásob humanitárneho
materiálu, ktoré by mali byť dopĺňané v nadväznosti na ich čerpanie pri poskytovaní
humanitárnej pomoci. Na materiálnu humanitárnu pomoc prostredníctvom podprogramu
05T03 je na roky 2018 a 2019 plánovaných v rozpočte MV SR 100 000 €.
V rámci rozpočtu MV SR bude realizovaná tiež účasť SR v misiách a operáciách civilného
krízového manažmentu vedených EÚ (EULEX Kosovo, EUBAM Ukrajina a Moldavsko,
EUMM Gruzínsko, EUAM Ukrajina) a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
(OBSE Macedónsko a OBSE Ukrajina) s plánovaným rozpočtom 810 000 €.
Migračný úrad MV SR ako útvar príslušný na konanie v oblasti azylu bude v roku 2018 plniť
povinnosti vyplývajúce z národnej legislatívy vo vzťahu k žiadateľom o azyl a osobám s
udelenou medzinárodnou ochranou nachádzajúcim sa na území SR a tiež z medzinárodných
záväzkov vyplývajúcich SR z členstva v medzinárodných organizáciách a podpísaných zmlúv
a dohovorov. Časť nákladov na žiadateľov o azyl a azylantov (tzv. in-donor refugee costs)
bude aj naďalej vykazovaná ako ODA podľa aktuálnych pravidiel a metodológie.
V roku 2018 sa predpokladá rozvinutie užšej spolupráce s Jordánskym kráľovstvom
s ohľadom na pristúpenie SR k Deklarácii zriaďujúcej Mobilitné partnerstvo s Jordánskom
v máji 2017. Ide o pilotný projekt V4 v rámci MCRM - Migration Crisis Response
Mechanism. Jedným z cieľov mechanizmu je aj rozvoj a podpora (bilaterálnej) spolupráce
s tretími krajinami a krajinami pozdĺž migračných ciest, ktoré hostia veľký počet migrantov
a vysídlených osôb.
7.4.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)

MŠVVaŠ SR bude v roku 2018 implementovať bilaterálnu rozvojovú spoluprácu
prostredníctvom Programu vládnych štipendií tak, ako je zadefinovaný v Strednodobej
stratégii a je financovaný cez rozpočtový podprogram 05T08. V roku 2018 budú poskytnuté
vládne štipendiá pre 48 nových uchádzačov z rozvojových krajín a pre 191 študentov z
rozvojových krajín, ktorí už v súčasnosti študujú vo vyšších ročníkoch na verejných vysokých
školách v SR. Súčasťou programu sú aj vládne štipendiá pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
v roku 2018 budú poskytnuté vládne štipendiá pre 70 nových študentov a pre 279 študentov
študujúcich vo vyšších ročníkov. V roku 2017 bolo udelených 30 štipendijných miest pre
sýrskych občanov z krajín postihnutých konfliktom, z tohto počtu 19 študenti po absolvovaní
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jazykovej a odbornej prípravy pokračujú v akademickom roku 2017/2018 v štúdiu na
verejných vysokých školách v SR. Uvedené by si však v roku 2018 vyžadovalo poskytnutie
finančných prostriedkov na vládne štipendiá až vo výške 1 969 567 €.
Záväzok vlády SR z tzv. Obamovho samitu na poskytnutie zvyšných 520 vládnych štipendií
SR do roku 2021 pre študentov z krajín postihnutých konfliktom si bude vyžadovať ďalšie
navyšovanie zdrojov. V roku 2018 to pri nástupe 80 vládnych štipendistov z tejto kvóty na
obdobie september až december predstavuje sumu 198 000 €. To znamená, že celkové
náklady na vládne štipendiá by pri plnení tohto cieľa v roku 2018 dosiahli sumu 2 167 567 €.
Posunom realizácie záväzku zase vzniká potreba prijať zvýšený počet študentov v rokoch
2019 až 2021 zo 110 na 147 študentov, čo si vyžaduje rekonštrukciu ubytovacích priestorov a
rekonštrukciu zariadenia Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v ModreHarmónii.
MŠVVaŠ SR bude v roku 2018 naďalej podporovať uplatňovanie globálnych súvislostí a
globálnej dimenzie v obsahu vzdelávania školských vzdelávacích programoch základných
a stredných škôl tak, aby rozvíjali osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s
dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej,
regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Školy pri uplatňovaní globálneho prístupu vo
vyučovaní a začleňovaní globálneho vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov
môžu využívať metodické odporúčania, aktivizujúce metódy, rôzne podporné materiály
a inšpirujúce informácie zverejnené na www.statpedu.sk, www.globalnevzdelavanie.sk a
www.iuventa.sk. MŠVVaŠ SR školám odporúča na zvyšovanie povedomia žiakov o
globálnych témach, o sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesoch
vo svete aj spoluprácu s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblasti globálneho
vzdelávania.
7.5.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPaRV SR)

MPaRV SR sa bude v roku 2018 podieľať na bilaterálnej rozvojovej spolupráci SR
poskytovaním odbornej a technickej podpory krajín strednej a východnej Európy resp.
Strednej Ázie v oblasti potravinových databáz. Odborný garant úlohy Národné
poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav potravinársky (ďalej len
„NPPC- VÚP“) prostredníctvom prepojenia na európske iniciatívy v oblasti zloženia potravín
pracuje na vlastnej štandardizácii Potravinovej banky dát, čo jej umožňuje zároveň
sprostredkovať európske odporúčania, ktoré sa naďalej vyvíjajú, cieľovým krajinám pomoci.
NPPC - VÚP bude podporovať budovanie národných kapacít vybraných krajín formou
zabezpečenia školenia zameraného na potravinové databázy pre kandidátov z rozvojových
krajín alebo účasti na inom vhodnom kurze, s cieľom iniciovať budovanie národných
potravinových databáz v rozvojových krajinách. Informácie z potravinových databáz majú
priame využitie pre potreby správnej výživy obyvateľstva.
V roku 2018 má MPaRV SR záujem sa prioritne zamerať na spoluprácu s krajinami ako
Macedónsko, Albánsko alebo Bosna a Hercegovina a potenciálne aj na krajiny Strednej Ázie
(Kirgizsko, Tadžikistan).
7.6.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR)

V roku 2018 plánuje MŽP SR okrem prebiehajúcich projektov realizovať projektovú
spoluprácu Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v oblasti odovzdávania
skúseností partnerským inštitúciám v štátoch Východného partnerstva v rámci grantovej
schémy Európskej environmentálnej agentúry. Pokračovanie v odovzdávaní skúseností
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v oblasti fungovania odpadového hospodárstva SR má MŽP SR v pláne aj vo vzťahu k
Albánsku a Bielorusku v rámci aktivít CETIR. Plánované sú pre nasledujúce obdobie aj tieto
aktivity:





odovzdávanie skúseností SAŽP v oblasti informačných monitorovacích systémov,
reportingu a výmeny environmentálnych informácií SR – Čierna Hora;
monitoring a hodnotenie dopadov sucha na ochranu vôd a ich racionálneho využívania
v Gruzínsku (SHMÚ);
využitie metód diaľkového prieskumu zeme vo vodnom hospodárstve a hodnotení
extrémnych hydrometeorologických situácií v Gruzínsku (SHMÚ);
záujem pokračovať v roku 2018 v bilaterálnom projekte zameranom na budovanie kapacít
v oblasti zmeny klímy v Keni. Jednalo by sa o druhú fázu už zrealizovaného úspešného
projektu, ktorý riešil kolektív slovenských expertov pod vedením SHMÚ s partnerskou
organizáciou Kenským meteorologickým ústavom: Projekt SAMRS/2010/15/01 –
„Podpora budovania kapacít pre aktivity v oblasti zmeny klímy a adaptácií“, projekt
prebiehal v rokoch 2010-2012. V rámci druhej fázy projektu by sa riešil aktuálny stav
kapacít, aktualizácia stanovených cieľov a príprava na novú klimatickú dohodu z Paríža.

V oblasti ochrany biodiverzity je potrebné, aby Slovenská republika prispela na projekty,
ktorých cieľom je implementácia Dohovoru o biologickej diverzite (CBD) a jeho Aichi
biodiverzitných cieľov. V rámci mobilizácie zdrojov je SR povinná do roku 2020 navýšiť
financie dvojnásobne. V súvislosti s ochranou biodiverzity má SR povinnosť implementovať
aj ďalšie dohovory týkajúce sa ochrany prírody a biodiverzity (Ramsarský dohovor
o mokradiach, Dohovor o migrujúcich druhoch– CMS a ďalšie).
Pre dohovor CITES (Dohovor o medzinárodnom obchode so vzácnymi druhmi) je SR
povinná plniť ciele akčného plánu, v rámci ktorého je viacero úloh, na ktoré by bolo potrebné
nastaviť a implementovať konkrétne opatrenia vo vybraných krajinách (napr. Keňa,
Ukrajina), ako aj vo vzájomnej spolupráci MŽP a MZVaEÚ SR napr. využitím
diplomatických nástrojov EÚ a siete zelenej diplomacie, CETIR aktivity a podobne.
Všetky biodiverzitne orientované dohovory predstavujú dôležitý príspevok aj k dosiahnutiu
cieľov udržateľného rozvoja stanovených v rámci programu trvalo udržateľného rozvoja do
roku 2030, napr. konkrétne pre naplnenie cieľa 15, ktorý sa týka biodiverzity – v rámci
dohovoru CITES sa ustanovuje prijatie naliehavých opatrení na ukončenie pytliactva
a obchodovania s chránenými druhmi rastlín a živočíchov a obmedzenie dopytu po
nezákonných produktoch z voľne žijúcich druhov a ich ponuky.
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Príloha č. 1
Zoznam skratiek
blendingový nástroj EÚ pre financovanie projektov v poľnohospodárstve
(Agriculture Financing Initiative)
CETIR
Centrum pre odovzdávanie skúsenosti z integrácie a reforiem
EBOR
Európska banka pre obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction
and Development)
EIB
Európska investičná banka (European Investment Bank)
EÚ
Európska únia
EUBAM
Hraničná podporná misia Európskej únie pre Moldavsko a Ukrajinu
(European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine)
FRIT
Fond EÚ na podporu migrantov a utečencov v Turecku
HNP
hrubý národný produkt
LDCs
najmenej rozvinuté krajiny (Least Developed Countries)
MADAD
Regionálny zverenecký fond EÚ reagujúci na krízu v Sýrii
MIB
Medzinárodná investičná banka (International Investment Bank)
MF SR
Ministerstvo financií SR
MO SR
Ministerstvo obrany SR
MPRV SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MV SR
Ministerstvo vnútra SR
MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
NATO
Organizácia Severoatlantickej zmluvy (North Atlantic Treaty Organization)
OBSE
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
ODA
Oficiálna rozvojová pomoc (Official Development Assistance)
OECD
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organization for
Economic Cooperation and Development)
OECD DAC Výbor OECD pre rozvojovú pomoc (Development Assistance Committee)
ORPO
Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci
RB RE
Rozvojová banka Rady Európy (Council of Europe Development Bank)
SAMRS
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
SŠHR SR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
UNDP
Rozvojový program OSN (UN Development Programme)
VPS
Všeobecná pokladničná správa
ZÚ SR
Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky
AgriFI
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Príloha č. 2:
Indikatívne výdavky2 na bilaterálnu oficiálnu rozvojovú pomoc v rokoch 2018 – 2020
(vybrané rezorty)
Kód
2018
2019
2020
programu/
podprogramu
05T

rozvojová
pomoc
MZVEZ 7 214 843 7 214 843 7 314 843
05T0A Oficiálna
SR/SAMRS*
0 200 000 200 000
05T02 Oficiálna rozvojová pomoc MŽP SR
05T03 Oficiálna rozvojová pomoc MV SR
05T04 Oficiálna rozvojová pomoc MPRV SR
05T08 Oficiálna rozvojová pomoc MŠVVaŠ SR
05T09 Oficiálna rozvojová pomoc MF SR

0D6

100 000
30 323
1 883 167

100 000 100 000
30 323

30 323

1 883 167 1 883 167

3

0

68 800

73 100

05T0B Oficiálna rozvojová pomoc MO SR

10 000

10 000

10 000

Účasť SR na medzinárodných misiách EÚ 810 000 810 000 810 000
(MV SR)
Pomoc utečencom cez Migračný úrad
1 200 000 1 200 000 1 200 000
(MV SR)

0AU 0AU06 Vysielanie civilných expertov do aktivít
krízového manažmentu mimo územia SR (MO
SR)
Zverenecké fondy a spoločné programy SR a
VPS
EBOR, UNDP, RB RE, skupiny Svetovej
banky a iných medzinár. organizácií
a spolupráca s EXIMBANKOU SR
Bilaterálna
spolu

oficiálna

rozvojová

pomoc

307 376

307 376 307 376

3 500 000

3 500 000 3 500 000

20 476 940 14 616 330

14 982
330

Pozn.: Ústredné orgány štátnej správy SR okrem MZVEZ SR vedú výdavky na ODA v predmetných
kapitolách len na agregovanej úrovni.

Prostriedky predstavujú návrh a neboli ešte schválené v rámci návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až
2020.
2

Uvedená suma reprezentuje 43 % podiel celkovej sumy rozpočtovanej v rámci 05T09, ktorý je oprávnený na
vykázanie ako ODA. Zvyšná časť nie je vykazovaná ako ODA. Vzhľadom na to, že financovanie pozície
poradcu v EBOR je v GBP, uvedená suma v EUR na roky 2018-2020 je odhadom. Presná výška príspevku v
mene EUR sa bude odvíjať v závislosti od výmenného kurzu v čase úhrady finančných prostriedkov.
3
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Príloha č. 3
ODA alokácia pre MZVEZ SR (05T0A) na rok 2018
7 214 843
1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

DOTÁCIE
Program rozvojových intervencií
Afganistan
Keňa
Moldavsko

400 000
840 000
500 000

1.2.
1.2.1.
1.2.2.

Program odovzdávania skúseností
Západný Balkán (ALB, BiH, KOS)
Východné partnerstvo (UA, GE, BY)

300 000
600 000

1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

Program budovania kapacít a partnerstiev
Globálne a rozvojové vzdelávanie
Program vysielania dobrovoľníkov a expertov
Budovanie kapacít slovenských rozvojových organizácií
Spolufinancovanie rozvojových projektov EÚ
Program nových podnikateľských partnerstiev

100 000
248 271
50 000
70 000
100 000

1.4.
1.4.1.
1.4.2.

Program humanitárnej a posthumanitárnej pomoci
Južný Sudán
Sýria a susedné krajiny Blízkeho a Stredného východu

600 000
600 000

2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

FINANČNÉ PRÍSPEVKY
Mikrogranty
Finančné príspevky na humanitárnu pomoc
Finančné príspevky ostatné
Spolupráca s UNDP

450 000
600 000
100 000
300 000

3
3.1.

ZÁKAZKY
Projekty na základe požiadaviek partnerských krajín,
vrátane zapájania podnikateľského sektora

460 000

AKTIVITY A CHOD SAMRS
Rozvojoví diplomati (KE, MD)
Verejná informovanosť
Budovanie kapacít SAMRS a aktérov ODA
CETIR
Audit projektov
Evaluácia projektov a programov SlovakAid
Administratívne náklady SAMRS

153 589
70 000
10 000
120 000
50 000
150 000
342 983

4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
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