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Zaradenie Kenskej republiky medzi 
teritoriálne priority SlovakAid bolo 
pri strategickom formovaní dvojstrannej 
rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky 
prirodzeným krokom. Základy partnerstva 
s Keňou siahajú do polovice 90. rokov 
20. storočia, kedy svoje aktivity v krajine 
rozbiehali prvé slovenské mimovládne 
organizácie, a v čase vzniku mechanizmu 
oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) 
Slovenskej republiky v roku 2003 už 
v Keni aktívne pôsobili viaceré z nich. 

Keňa je v oblasti rozvojovej spolupráce 
kľúčovým partnerom a programovou 
krajinou už od samotného vzniku SlovakAid. 
To umožnilo postupne zvyšovať objem 
oficiálnej pomoci i adresnejšie zameriavať 
rozvojové aktivity. Poskytovanie rozvojovej 
pomoci Keni je podporené aj Dohodou 
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou 
Kenskej republiky o rozvojovej spolupráci, 
ktorá nadobudla platnosť v roku 2019.

 1. ÚVOD
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Z pohľadu financií je Keňa najväčším 
príjemcom bilaterálnej ODA Slovenskej 
republiky. Za sedemnásť rokov podporila 
vláda Slovenskej republiky v krajine 
rozvojové projekty za viac ako 13 mil. eur, 
a slovenským mimovládnym organizáciám 
i akademickým inštitúciám sa v krajine 
podarilo úspešne etablovať. Vzájomný vzťah 
postupne nadobudol podobu dlhodobého 
partnerstva, súčasťou ktorého je realizácia 
programov a projektov v mnohých 
oblastiach národného hospodárstva, 
vzájomný prenos skúseností a znalostí, 
humanitárna pomoc, multilaterálna podpora, 
dobrovoľnícka činnosť, či podpora kenských 
študentov formou vládnych štipendií. 

V záujme zefektívnenia spolupráce 
a koordinácie intervencií s inými donormi 
sa Slovenská republika zapája aj 
do mechanizmu Spoločného programovania 
(SP) Európskej únie (EÚ) v Keni 
prostredníctvom účasti na finančne 
najvýznamnejšom komponente programu 
AgriFI Kenya. Slovenská republika je 
tiež hlavným realizátorom štvorročného 
projektuVyšehradskej štvorky 
v pobrežných oblastiach Kene v oblasti 
poľnohospodárskej sebestačnosti.



Stratégia Slovenskej republiky 
pre rozvojovú spoluprácu s Kenskou 
republikou, tzv. Country strategy paper 
(CSP) v širšom kontexte nadväzuje 
na výhľad rozvojovej spolupráce s Keňou 
obsiahnutý v Strednodobej stratégii 
rozvojovej spolupráce Slovenskej 
republiky na roky 2019 – 2023 (ďalej len 
„Strednodobá stratégia“). Ide o v poradí 
druhý dokument svojho druhu, prvý CSP bol 
v platnosti v rokoch 2013 – 2018. Vychádza 
z existujúcich programov, ako aj poznatkov 
a skúseností rozvojových aktérov, ktorí 
v krajine dlhodobo aktívne pôsobia.
Zmyslom CSP pre Keňu je systematickejšie 
a cielenejšie priblížiť a rozpracovať priority 
ODA Slovenskej republiky v súlade 
s aktuálnymi potrebami v krajine a reálnymi 
možnosťami slovenských subjektov, ktoré 
v regiónoch implementujú rozvojovú 
spoluprácu. 

Slovenská republika bude podporovať 
rozvojové aktivity v sektoroch vzdelávania, 
zdravia, potravinovej bezpečnosti, 
udržateľného využívania prírodných zdrojov, 
práce a ekonomického rastu, a to v súlade 
s prierezovými témami ochrany životného 
prostredia a rovnosti príležitostí. 

V kontexte najnovšej globálnej výzvy 
v podobe šírenia nového koronavírusu 
bude Slovenská republika pomáhať 
Keni zmierňovať sociálne a ekonomické 
dôsledky tejto pandémie flexibilným 
prispôsobením nástrojov rozvojovej 
spolupráce k aktuálnym potrebám krajiny.  

V zmysle Strednodobej stratégie bude 
Slovenská republika naďalej uplatňovať 
regionálny prístup, ktorý umožňuje 
realizáciu tematicky súvisiacich 
rozvojových intervencií vo viacerých 
krajinách regiónu, ako aj odovzdávanie 
skúseností medzi partnerskými krajinami 
navzájom. Cieľom je zhodnocovať skúsenosti 
nadobudnuté v Keni aj v okolitých krajinách 
východnej subsaharskej Afriky a prispieť 
tak ich sociálno-ekonomickému rozvoju.

Slovenská republika sa bude aktívne 
snažiť o výraznejšie zapájanie 
podnikateľských subjektov do programov 
rozvojovej spolupráce. Trend posledných 
rokov ukazuje na rastúci záujem 
súkromnej sféry o túto oblasť. Ambíciou 
SlovakAid je efektívne prepájať aktivity 
rozvojovej spolupráce s ekonomickou 
diplomaciou a podporiť partnerstvá 
podnikateľského a mimovládneho sektora.

CSP reflektuje dôležité národné rozvojové 
dokumenty Kenskej republiky, akými sú 
základná koncepcia dlhodobej rozvojovej 
stratégie Vízia 2030, Tretí strednodobý 
plán na roky 2018 - 2022 (Medium Term 
Plan 3), programové vyhlásenie kenskej 
vlády, či operatívne priority iniciatívy 
prezidenta Uhuru Kenyattu „Veľká štvorka“ 
(Big 4). Zároveň je v súlade so Spoločným 
programovaním EÚ pre Keňu na roky 
2018 - 2022 (European Joint Cooperation 
Strategy with Kenya 2018 - 2022).
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2. KENSKÁ REPUBLIKA 
socio-ekonomická východisková situácia

¹Podľa údajov 2019 Kenya Population and Housing Census
²Podľa údajov Svetovej banky - Svetovej banky Kenya Economic Update 2020
³Podľa údajov Svetovej banky Kenya Economic Update 2020

Keňa v posledných rokoch uskutočnila významné politické, štrukturálne a hospodárske reformy, 
ktoré v značnej miere podporili hospodársky rast a sociálny rozvoj krajiny a zároveň upevnili jej 
politické postavenie v regióne. 

Napriek tomu krajina naďalej čelí množstvu problémov, ktoré sú často akcentované 
regionálnymi rozdielmi. Práve problém stále sa zväčšujúcich regionálnych ekonomických 
disparít, a to hlavne medzi veľkomestami a ostatným vidiekom, generuje ďalšie socio-
ekonomické problémy v Keni. Silná migrácia vidieckeho obyvateľstva do miest, ktoré nie sú 
pripravené na prílev nových prisťahovalcov, spôsobuje nekontrolovaný rast slumov, v ktorých 
absentujú základné hygienické, bezpečnostné a sociálne podmienky. K zastaveniu alebo aspoň 
k zmierneniu migrácie chudobného obyvateľstva do veľkých miest môžu významnou mierou 
prispieť rozvojové projekty Slovenskej republiky, zamerané na hospodársky rozvoj chudobného 
kenského vidieka.

Rastúca stredná vrstva obyvateľstva je síce jedným z indikátorov ekonomického rozvoja, ale je 
výlučne fenoménom hlavného mesta Nairobi a menšieho počtu veľkých mestských aglomerácií. 
Ostatné mestá a obce naďalej trpia majetkovou depriváciou svojho obyvateľstva. V súčasnosti 
v krajine žije 47,6 miliónov ľudí, čo je nárast o 10 miliónov za 10 rokov1. Rastúca populácia
so sebou nevyhnutne prináša zvýšený dopyt po základných životných potrebách, ako je 
infraštruktúra, školy, nemocnice, bývanie, energia, ale aj jedlo a pitná voda. Vzhľadom na to, 
že Keňa sa nachádza uprostred transformačného procesu, zahraničná rozvojová spolupráca 
kladie dôraz na potrebu konsolidácie nadobudnutého statusu stredne príjmovej krajiny 
a posilnenia jej udržateľného ekonomického rastu. Tento prístup medzinárodných donorov 
zároveň silne reflektuje potrebu adresovať pretrvávajúce nerovnosti, riešiť príčiny nútenej 
migrácie, či dosahy zmeny klímy. 

Hospodársky rast v roku 2019 dosiahol 5,4 %2, vďaka čomu sa Keňa radí medzi najrýchlejšie 
rastúce ekonomiky subsaharskej Afriky. Silné ekonomické prírastky, dosahované vo väčšine 
krajín subsaharskej Afriky, sú prevažne extenzívneho charakteru, t. j. silnými prírastkami 
populácie a nie produktivitou práce, či rastom jej životnej úrovne. Miera nezamestnanosti 
dosahuje úroveň vyše 10,4 %3, nedostatok pracovných miest akútne pociťuje najmä mladá 
populácia.

Zdroj: Geology.com
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Ekonomický potenciál Kene zostáva 
nedostatočne využitý. Poľnohospodárstvo 
je dominantným sektorom hospodárstva, 
k tvorbe HDP prispieva viac ako 50 % 
podielom. Je tiež zdrojom príjmov, či už 
úplne alebo čiastočne, pre takmer 75 % 
obyvateľstva, ktoré tvoria najmä malí 
a strední farmári4. V sektore poľnohos-
podárstva je obrovským problémom 
neustále drobenie parciel do rozmerov, ktoré 
napokon už nedokážu uživiť 
svojho majiteľa. Rozdrobenosť poľnohos-
podárskych pozemkov znemožňuje, taktiež, 
využitie väčšej poľnohospodárskej techniky 
a tým intenzifikáciu poľnohospodárskej
produkcie v Keni, čo má za následok stratu 
konkurencieschopnosti na svetových trhoch. 

K udržateľným rozvojovým cieľom Keňa 
pristupuje ambiciózne a zameriava sa 
na najproblematickejšie oblasti. Od roku 
2016 krajina dosiahla určité zlepšenie 
pri znižovaní celkovej miery chudoby 
(vrátane programov na sociálnu ochranu), 
posilňovaní zdravotníckych systémov, či 
vzdelávaní (napr. kontinuálne narastá miera 
žiakov zapísaných do škôl). Prístup k pitnej 
vode má dnes 82,5 % obyvateľstva, 
v porovnaní so 65,7 % v roku 2016. Prístup 
k elektrine má 50,4 % populácie, čo je 
v porovnaní s rokom 2016 nárast o takmer 
10 %. Do roku 2022 Keňa má v pláne 
dosiahnuť univerzálny prístup k elektrickej 
energii5. 

Odstraňovanie silných regionálnych 
a sociálnych disparít a nerovnosť 
v prístupe k základným službám je nosným 
pilierom pre ďalší rozvoj. Najvýraznejšie 
rozdiely sú viditeľné pri porovnávaní 
mestských a vidieckych regiónov. Najnižší 
výskyt chudoby zaznamenáva centrálna 
časť krajiny, najchudobnejším regiónom 
je severovýchodná oblasť a časť západu. 
Ide najmä o provincie Turkana, Mandera, 
Samburu a Busia6 , ktoré sú zároveň 
postihnuté aj veľmi vážnymi dosahmi 
zmeny klímy. 

Hospodárstvo zápasí aj s nedostatočným 
rozvojom infraštruktúry, či energetického 
sektora a krajina disponuje limitovanými 
prírodnými zdrojmi surovín. V ostatnom 
období Keňa zaznamenala rozvoj 
efektívneho využívania informačných 
technológií s prelomovými finančnými 
službami v mobilnom bankovníctve. 
Významne narastá sektor služieb, najmä 
vo vzťahu k rastúcej urbanizácii krajiny.

Všeobecne v dôsledku pandémie ochorenia 
COVID-19 sa v roku 2020 v Keni, rovnako 
ako aj ostatných štátoch regiónu, očakáva 
prudký prepad hospodárskeho rastu, 
sprevádzaný zhoršením podnikateľského 
prostredia a životnej úrovne obyvateľstva, 
vrátane poskytovania zdravotných služieb. 
Vzhľadom na už existujúcu vysokú externú 
zadlženosť týchto krajín bude nesmierne 
obťažné sa v nasledujúcich rokoch 
opätovne dostať aspoň na ekonomickú 
úroveň, akú dosahovali pred vypuknutím 
pandémie ochorenia COVID-19.

 4Podľa údajov Kenského poľnohospodárskeho výskumného ústavu a USAID
 5Podľa údajov Voluntary National Review on the Implementation of the Sustainable Development Goals 2020
 6Podľa údajov Národného štatistického úradu Kenskej republiky

Prístup k pitnej vode má dnes 82,5 % obyvateľstva, 
v porovnaní so 65,7 % v roku 2016.
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3. ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA 
Slovenskej republiky s Kenskou republikou 
v období 2014 - 2019

Od začiatku pôsobenia Slovenskej republiky v Keni sa do rozvojovej spolupráce zapájalo 
množstvo subjektov – neziskových organizácií, občianskych združení, nadácií, inštitúcií či 
vysokých škôl. Vďaka postupne vybudovaným partnerstvám s inými donormi, ako 
i organizáciami a lokálnymi komunitami, sa rozvojové intervencie pretransformovali 
na efektívnu spoluprácu na viacerých úrovniach a v rôznych sektoroch. Kľúčovým faktorom 
pre udržateľnosť je spoľahlivosť lokálnych partnerov, zapájanie komunitných organizácií 
do projektových aktivít a spolupráca s miestnou samosprávou. Celkový finančný objem 
dvojstrannej rozvojovej spolupráce s Kenskou republikou zo strany Slovenskej republiky
v rokoch 2014 – 2019 predstavoval 8,79 mil. eur.

Tabuľka: Prehľad financovania dvojstrannej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky 
s Keňouv rokoch 2014 – 2019
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Dotačné 
projekty 

Tabuľka ukazuje, že z finančného hľadiska sú najviac využívané dotácie ako jeden z nástrojov 
rozvojovej spolupráce. Podiel dotačných projektov na celkových finančných výdavkoch 
rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky s Keňou v rokoch 2014 – 2019 predstavoval 
takmer 70 %. Projekty boli orientované na tri sektory: vzdelávanie, poľnohospodárstvo 
a zdravotníctvo. 

Zdroj: Správy o oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky za roky 2014 – 2019; Štatistický systém ODA 
Slovenskej republiky – RIS DEV, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Spolu

Finančné 
príspevky 

548 015 1 703 870959 301 905 950 1 034 353 826 509 5 977 998

- -- 65 000 - 1 250 000 1 315 000

CETIR/SSE 

34 993 49 25358 242 76 860 88 536 97 704 405 588

- 10 958- - 13 858 - 24 816

PPP

Vysielanie 
dobrovoľníkov

9 815 -30 313 - - 47 524 87 652

81 072 46 67792 677 69 780 68 651 10 269 369 126

Program vládnych 
štipendií 61 451 105 64277 355 118 670 124 795 119 888 607 801

Spolu 735 346 1 916 4001 217 888 1 236 260 1 330 193 2 351 894 8 787 981

Finančné príspevky 
poskytované ZÚ SR v 
Nairobi (tzv. mikrogranty)



V oblasti vzdelávania, dominantnom sektore, bolo počas rokov 2014 – 2019 realizovaných 
18 projektov. Primárne sa tieto projekty zamerali na budovanie kapacít učiteľov a praktických 
zručností študentov, ako i výstavbu nových vzdelávacích zariadení či rekonštrukciu / mo-
dernizáciu zastaraných školských priestorov. V súlade s prebiehajúcou reformou školského 
systému v krajine sa projektové aktivity orientovali aj na zlepšenie kvality predškolského, 
základného a stredoškolského vzdelávacieho procesu (vrátanie využitia inovatívnych techník), 
ďalej na zvýšenie zamestnanosti absolventov a počtu zárobkovo činných mladých ľudí.

V podporených projektoch je vyššia miera previazanosti teoretického vzdelávania 
s praktickou prípravou, s cieľom vytvárať nové pracovné miesta a zvyšovať zamestnanosť 
absolventov. Dôraz bol kladený na získavanie praktických zručností a skúseností, primárne 
prostredníctvom stáží a praxe v podnikoch. Tie priniesli vyše 7-tisíc mladým absolventom cenné 
skúsenosti, kontakty, ako i lepšiu znalosť o budúcom povolaní a požiadavkách pracovného 
trhu. Projektové aktivity zahŕňali aj podporu inkluzívneho a spravodlivého vzdelávania 
pre všetkých vrátane zdravotne znevýhodnených osôb. Do miestnych komunít a vyučovacieho 
procesu sa tak podarilo začleniť vyše tisíc žiakov a študentov so zdravotným hendikepom. 

Vyše 20-tisíc farmárov sa stalo súčasťou 
lokálnych družstiev, ktoré im distribuovali 
kvalitné sadenice zo založených 
pestovateľských škôlok a získali prístup 
na miestne trhy.   

V sektore zdravotníctva sa počas rokov 
2014 – 2019 realizovali projekty, ktorých 
primárnym cieľom bolo zlepšiť zdravotný 
stav obyvateľstva a budovať kapacity 
lokálneho personálu. Z poskytnutej 
zdravotnej a preventívnej starostlivosti 
benefitovalo vyše 50-tisíc ľudí.

V oblasti vzdelávania bolo počas rokov 2014 – 2019
realizovaných 18 projektov.

8 %

23 %

69 %Podiel dotačných projektov podľa 
sektorov v rokoch 2014 - 2019

Vzdelávanie 
            
Poľnohospodárstvo 
         
Zdravotníctvo

Projekty v sektore poľnohospodárstva sa 
zamerali na školenia farmárov a pestovateľov, 
zavádzanie inovatívnych technológií 
a metód, zvyšovanie produkcie a zlepšovanie 
potravinovej bezpečnosti. Podarilo sa 
vybudovať pilotné zariadenie na produkciu 
a výskum potravinového využitia hmyzu, či
založiť farmy na chov rýb. Rozvojové inter-
vencie pomohli zabezpečiť pracovné/učebné 
pomôcky pre školy, učilištia (založenie 
školských záhrad), či školiace zariadenia.

Zároveň prispeli k odovzdávaniu odborných 
znalostí a skúseností z ekologicky šetrných 
poľnohospodárskych postupov, ako aj 
z produkcie bio a fair trade výrobkov 
pre lokálnych farmárov. 

Zdroj: SAMRS
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V zdravotníckych zariadeniach sa podarilo 
zaviesť jednotný systém na hlásenie 
výskytu diagnóz infekčných ochorení 
prostredníctvom tabletov. Takmer 
10-tisíc ľudí sa zúčastnilo na osvetových 
podujatiach o význame pravidelných 
lekárskych prehliadok, prevencii a správnej 
výžive. Prenos skúseností a expertízy 
slovensko-českých lekárskych tímov 
prispel k zlepšeniu kardiochirurgických 
výkonov nairobského zdravotného 
personálu pri operáciách detí s vrodenými 
srdcovými chybami z najchudobnejších 
oblastí Kene. 

V roku 2020 počas vypuknutia celosvetovej 
pandémie nového koronavírusu Slovenská 
republika promptne prispôsobila 
štandardné nástroje SlovakAid a poskytla 
Keni nielen okamžitú materiálnu 
humanitárnu asistenciu, ale navýšila 
aj finančný objem tzv. mikrograntov 
s cieľom zabezpečiť základné zdravotnícke 
pomôcky a dezinfekčné prostriedky
pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. 
Slovenská republika taktiež podporila 
dotačný projekt na zmiernenie negatívnych 

vplyvov ochorenia COVID-19 
na potravinovú sebestačnosť 
a zamestnanosť obyvateľov provincie 
Machakos. 

Spoločné programovanie EÚ (SP) zohráva 
dôležitú úlohu pri koordinácii rozvojových 
aktivít v partnerských krajinách. Na základe 
dohody členských štátov EÚ sa proces SP 
v Keni začal v roku 2013, kedy bola prijatá 
Spoločná stratégia EÚ pre spoluprácu 
na podporu Strednodobého plánu Kene 
v období rokov 2014-2017. Jeho cieľom 
je zefektívniť, zosúladiť a zamedziť prípadnú 
duplicitu aktivít európskych donorov. 
Slovenská republika sa do implementácie 
SP zapojila v roku 2019 cez program 
AgriFI Kenya, konkrétne podporou 
jeho finančne najvýznamnejšieho 
komponentu KILIMO-VC. Program 
sa zameriava na podporu produktívneho, 
aplikovaného a trhovo integrovaného 
drobného poľnohospodárstva, 
prostredníctvom stimulovania investícií 
do agropotravinárskeho sektora 
a posilnenia konkurencieschopnosti 
drobných farmárov.

Zdroj: SAMRS
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Slovenská republika je dlhodobým členom 
dvoch koordinačných platforiem donorov - 
Skupiny rozvojových partnerov (Development 
Partners Group) a Skupiny efektívnosti 
rozvoja (Development Effectiveness Group), 
ktoré zahŕňajú bilaterálnych donorov, EÚ 
a medzinárodné organizácie. Účinnosť 
prvej platformy spočíva najmä v spolupráci 
a harmonizácii programových vízií 
jednotlivých sektorových skupín donorov 
(poľnohospodárstvo, vzdelávanie, atď.) 
s rozvojovými stratégiami príslušných 
ministerstiev Kene. Druhá sa zameriava 
na zefektívnenie procesov zahraničnej 
rozvojovej spolupráce s cieľom znížiť 
transakčné náklady kenskej vlády 
a rozvojových partnerov, racionalizovať 
mechanizmy poskytovania pomoci, zamedziť 
duplicitám, zabezpečiť transparentnosť 
pomoci a zodpovedné využívanie finančných 
zdrojov.

Z iniciatívy Slovenskej republiky bol 
v roku 2017 spustený spoločný projekt krajín 
Vyšehradskej štvorky na podporu 
15 000 drobných farmárov pri pestovaní 
tradičných poľnohospodárskych produktov 
v pobrežných provinciách krajiny (Kwale, Kilifi 
a Lamu). Štvorročný projekt v objeme 1,9 mil. 
eur je financovaný zo zdrojov Núdzového 
zvereneckého fondu EÚ pre stabilitu 
a riešenie príčin nelegálnej migrácie 
a vysídlených osôb v Afrike. 

Slovenská republika a UNESCO nadviazali 
v roku 2018 v Keni spoluprácu pri implementácii
rozvojových projektov v oblasti životného 
prostredia, s dôrazom na sektor vody. 
Pilotným dvojročným projektom, ktorý potrvá 
do roku 2022, je iniciatíva Water Security for 
Turkana, Kenya. Cieľom projektu je zabezpečiť 
udržateľný prístup k čistej vode (zásobovanie, 
infraštruktúra, sanitácia) pre obyvateľov 
regiónu Turkana.

Z iniciatívy Slovenskej republiky bol v roku 2017 spustený 
spoločný projekt krajín Vyšehradskej štvorky na podporu 
15 000 drobných farmárov.
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Programovanie ODA Slovenskej republiky sa odvíja od základných potrieb a kľúčových priorít 
Kene ako partnerskej krajiny. Dlhodobá národná politika rozvoja je obsiahnutá v dokumente 
Vízia 2030, ktorý si kladie za cieľ transformovať Kenskú republiku na industrializovanú, stredne 
príjmovú ekonomiku, ktorá do roku 2030 zaistí vysokú kvalitu života pre všetkých svojich 
občanov v čistom a bezpečnom prostredí. Zameriava sa pritom na ekonomický, sociálny 
i politický pilier. Okrem Vízie 2030 rozvojová agenda Kene reflektuje päťročné strednodobé 
plány (MTPs), programové vyhlásenie vlády (the Jubilee Manifesto), iniciatívu prezidenta U. 
Kenyattu „Veľká štvorka“ (Big 4), Víziu Východoafrického spoločenstva 2050 (the East African 
CommunityVision 2050), rozvojovú agendu OSN, ktorá je obsiahnutá v cieľoch udržateľného 
rozvoja (SDGs), Agendu 2063 Africkej únie, ako aj ďalšie regionálne a globálne zmluvy a dohovory.

Snahou rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky je prispieť k dosahovaniu cieľov, ktoré si 
Keňa stanovila, a teda podieľať sa na udržateľnom a inkluzívnom rozvoji krajiny, s dôrazom 
na efektívnosť a adresnosť využívaných programov i nástrojov. CSP stavia hlavne na prioritách 
vytýčených v kenských národných dokumentoch a účelne sa zameriava na vybrané oblasti, 
berúc pritom do úvahy komparatívne výhody, doterajšie skúsenosti a znalosti slovenských 
rozvojových aktérov pôsobiacich v Keni, ako aj aktivity EÚ a iných donorov v regióne.

Medzi dôležité dlhodobé výzvy z hľadiska rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky s Keňou 
a ostatnými krajinami východnej subsaharskej Afriky patrí aj problém migrácie. Sektorové 
priority rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky preto aj naďalej budú priamo cieliť 
na odstránenie príčin migrácie a zabezpečenie dôstojných životných podmienok pre miestne 
obyvateľstvo. 

4. CIELE A PRIORITY 
rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky 
s Kenskou republikou na roky 2021 - 2023

Stratégii Slovenskej republiky pre rozvojovú spoluprácu 
s Kenskou republikou na roky 2021 – 2023 dominujú štyri hlavné ciele:

1
Zlepšiť zdravotný 
stav obyvateľov 

Kene, s osobitným 
dôrazom 

na deti a matky, 
sprístupnením 

kvalitnej zdravotnej 
a preventívnej 
starostlivosti

Znížiť úroveň 
nezamestnanosti 

mladých zlepšením 
prístupu 

ku kvalitnému 
vzdelávaniu 
a získavaniu 
praktických 
zručností

Posilniť potravinovú 
bezpečnosť budovaním 

odolnosti miestnych 
komunít voči dopadom 

zmeny klímy 
v poľnohospodárstve 

a ochraňovať a podporovať 
udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov

2 3 4
Podporiť tvorbu 

pracovných miest 
prostredníctvom 

udržateľného 
ekonomického 

rozvoja
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 Zlepšiť zdravotný stav
 obyvateľov Kene, s osobitným 
dôrazom na deti a matky, 
sprístupnením kvalitnej zdravotnej 
a preventívnej starostlivosti

Napriek tomu, že zmena ústavy znamenala 
pre systém zdravotnej starostlivosti v Keni 
významný krok vpred (primárne bola 
zodpovednosť za poskytovanie základných 
zdravotníckych služieb prenesená na 47 
provincií (tzv. counties), zatiaľ čo vláda 
naďalej zodpovedá najmä za tvorbu politík), 
je táto oblasť stále len na začiatku potrebnej 
transformácie. Kenská vláda sektor 
zdravotníctva deklaruje ako jednu zo svojich 
hlavných priorít. S cieľom zlepšiť prístup 
k základným zdravotníckym službám 
zaviedla zrušenie poplatkov za vyšetrenie 
a bezplatnú starostlivosť pre matky
vo všetkých verejných medicínskych 
zariadeniach. V agende „Veľká štvorka“ 
patrí dosiahnutie univerzálnej zdravotnej 
starostlivosti medzi hlavné ciele. To si 
vyžaduje zásadné finančné záväzky 
a s ohľadom na súčasnú alokáciu je 
nevyhnutné zaistiť optimálne využívanie 
zdrojov v zdravotníctve. Posilňovanie 
zdravotníckeho systému je 
nevyhnutnosťou aj v kontexte pandémie 
ochorenia COVID-19, ktorá poukázala 
na zraniteľné miesta tohto sektoru nielen 

v rozvojových krajinách.V sektore dobré 
zdravie (SDG č.3 Kvalita zdravia a života) sa 
rozvojová spolupráca Slovenskej republiky 
sústredí na poskytovanie kvalitnej 
zdravotnej starostlivosti s dôrazom 
na matky a deti, odbornú lekársku pomoc, 
výživové programy, vzdelávanie 
obyvateľstva v oblasti prevencie 
a zdravotnej starostlivosti, vzdelávanie 
a budovanie kapacít miestnych 
zdravotníckych pracovníkov, poskytovanie 
materiálneho i technického zabezpečenia 
pre zdravotnícke zariadenia.

1
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Projekty v sektore kvalitné vzdelávanie majú za cieľ 
zvýšiť konkurencieschopnosť a uplatnenie sa mladých 
ľudí na pracovnom trhu.

 Znížiť úroveň nezamestnanosti  
 mladých zlepšením prístupu 
ku kvalitnému vzdelávaniu 
a získavaniu praktických zručností

Úroveň nezamestnanosti mladých 
je výrazne vyššia ako celková úroveň 
nezamestnanosti v krajine. Výzvou je 
nedostatočná pripravenosť mladých ľudí 
na reálny výkon v práci. Študenti už počas 
štúdia potrebujú získať praktické zručnosti 
a osvojiť si základné pracovné návyky, 
aby mali ako absolventi väčšiu šancu 
uspieť v konkurencii ponuky pracovnej 
sily. Problémy so zamestnanosťou najmä 
mladých ľudí majú príčiny na strane ponuky 
práce (nezamestnaní mladí), no i dopytu 
(podniky). Na strane ponuky je jednoznačne 
slabá orientácia na aktuálne potreby trhu, 
pričom výrazne zaostáva aj spolupráca 
medzi priemyslom a TVET (Technical 
and Vocational Education and Training) 
inštitúciami. Na nedostatočnú pripravenosť 
absolventov má vplyv aj nízka úroveň 
vzdelávania a tréningov pedagógov 

a používanie zastaraných učebných osnov.
 
Projekty v sektore kvalitné vzdelávanie 
(SDG č. 4 Kvalitné vzdelanie) majú za cieľ 
zvýšiť konkurencieschopnosť a uplatnenie 
sa mladých ľudí na pracovnom trhu. Okrem 
poskytovania kvalitného a moderného 
vzdelávania (s čím sa nevyhnutne spája 
aj budovanie kapacít pedagógov) bude 
dôraz kladený na prepájanie výučby 
s reálnymi požiadavkami zamestnávateľov.

Podpora bude smerovať na vzdelávacie 
aktivity na všetkých stupňoch škôl, 
nadobúdanie odborných zručností 
so zameraním na vstup na trh práce 
a vlastné podnikanie, vzdelávanie 
pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov, či vybavenie školských 
zariadení. Ambíciou je celkovo znížiť mieru 
nezamestnanosti (najmä mladých), zlepšiť 
prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 
a sfunkčniť prepojenie vzdelávacích 
inštitúcií s potenciálnymi zamestnávateľmi.

2
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 Posilniť potravinovú bezpečnosť  
 budovaním odolnosti 
miestnych komunít voči dopadom 
zmeny klímy v poľnohospodárstve 
a ochraňovať a podporovať udržateľné 
využívanie prírodných zdrojov

Keňa v posledných rokoch k otázke 
ochrany životného prostredia pristupuje 
s viacerými novými iniciatívami a prechod 
k nízko emisnému hospodárstvu je 
kľúčovým komponentom Vízie 2030. V roku 
2016 zákonom prísne zakázala výrobu 
aj používanie plastových tašiek, s cieľom 
odľahčiť krajinu od enormného množstva 
plastového odpadu. Zmena bola v krajine 

viditeľná takmer ihneď a pre susedné štáty 
sa iniciatíva stala vzorom do budúcnosti.

V roku 2019 boli v dôsledku zmeny klímy 
a v súvislosti s nepriaznivými výkyvmi 
počasia viaceré kenské oblasti odkázané 
na humanitárnu pomoc. Potravinová 
bezpečnosť je v niektorých provinciách 
nízka, nedostatočný prístup k primeranej 
a výživnej strave má v priemere jedna 
pätina populácie: Isiolo (27 %), Tana River 
(20 %), Garissa (20 %), Turkana (18 %), 
Marsabit (18 %)7.

Nedostatočný prístup k primeranej a výživnej strave má 
v priemere jedna pätina populácie.

3

7Podľa údajov Situačnej správy o poľnohospodárstve, potravinovej bezpečnosti a suchu vydanej vládou Kene v roku 2019
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Okrem zmeny klímy sektor poľnohospodárstva v súčasnosti čelí mnohým ďalším výzvam, 
ako napríklad používanie zastaranej technológie, nedostatočná infraštruktúra (nízka úroveň 
resp. absencia ciest najmä na vidieku, spájajúcich drobné farmy s odbernými komerčnými 
miestami), nedostatok vody, postupná degradácia pôdy s ohľadom na úroveň živín, 
ale aj premnožený výskyt ich chorôb a škodcov.

Rozvojová spolupráca Slovenskej republiky v sektore Potravinová bezpečnosť 
a poľnohospodárstvo a Infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
(SDGs č. 1. Žiadna chudoba, 2. Žiadny hlad, 6. Čistá voda a hygiena, 11. Udržateľné mestá 
a komunity, 13. Ochrana klímy a 15. Život na pevnine) bude klásť dôraz na podporu 
udržateľného rozvoja poľnohospodárskeho sektora, v súlade s ochranou životného 
prostredia a prírodných zdrojov. 

Za účelom posilnenia odolnosti poľnohospodárstva voči zmene klímy sa rozvojové 
intervencie Slovenskej republiky budú sústreďovať na podporu potravinovej bezpečnosti, 
diverzifikáciu spôsobov obživy i hodnotových reťazcov (najmä s ohľadom na univerzálnu 
dostupnosť výživnej stravy a pitnej vody), podporu zapájania moderných technológií 
zameraných na zefektívnenie fungovania poľnohospodárskeho sektora, opatrenia 
na zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa zmene klímy a podporu udržateľného 
využívania prírodných i obnoviteľných zdrojov energie. 
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Podporiť tvorbu pracovných  
miest prostredníctvom 

udržateľného ekonomického rozvoja

Trhové prostredie v Keni je pomerne 
nestabilné a teritoriálne nevyvážené. Už 
vo fáze vstupu na pracovný trh je potrebné 
brať do úvahy požiadavku silnejšieho 
prepojenia odborných zručností, ktoré 
potenciálnej pracovnej sile v súčasnosti 
poskytujú vzdelávacie inštitúcie, 
a reálnych potrieb podnikov (ponuka 
verzus dopyt na trhu práce).

V tomto ohľade je priame prepojenie 
na strategický cieľ č. 2 (znížiť úroveň 
nezamestnanosti mladých zlepšením 
prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu 
a získavaniu praktických zručností). 
Ekonomický rozvoj tiež obmedzuje 
nedostatok pracovných miest, nerovnosť 
príjmov, nedostatočný prístup obyvateľov 
na trhy (najmä na vidieku), nedostupnosť 
finančných nástrojov a produkcia s nízkou 
pridanou hodnotou. 

Keňa je často označovaná za krajinu 
s vysokým potenciálom pre rozvoj biznis 
sféry, najmä pre pomerne dynamický trh 
a záujem ľudí o podnikanie. V rebríčku 
jednoduchosti podnikania, ktorý zostavuje 
Svetová banka, je krajina aktuálne na 56. 
priečke, čo jej dáva silné postavenie 
v regióne. 

V rámci podpory tvorby trhového prostredia 
(SDG č. 8. Dôstojná práca a ekonomický 
rast a SDG č. 9. Priemysel, inovácie 
a infraštruktúra) sa Slovenská republika 
zameria na znižovanie chudoby a riešenie 
príčin migrácie prostredníctvom tvorby 
pracovných miest, rozvoja ľudského 
kapitálu, a zvyšovaním ekonomickej 
a sociálnej odolnosti komunít. Slovenská 
republika bude tiež klásť dôraz na kvalitu 
a intenzitu rozvíjaných praktických 
zručností poskytovaním adresných školení 
a tréningov v oblastiach, ktoré sú na trhu 
práce žiadané. 

4
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Boj proti zmene klímy si vyžaduje bezodkladné 
iniciatívy na jej zmierňovanie, posilnenie schopnosti 
adaptácie

Prierezové témy

Rovnosť príležitostí   

Rovnosť príležitostí je jednou zo zásadných 
podmienok na dosiahnutie reálneho 
progresu v boji proti chudobe a sociálnym 
nerovnostiam. V tejto oblasti nastal 
v súvislosti so zmenou ústavy v roku 2010 
určitý pokrok a v aktuálne platných národných 
dokumentoch figuruje rovnosť pohlaví, 
posilňovanie postavenia žien, mládeže 
a ľudí so zdravotným postihnutím v zmysle 
plnej realizácie ľudských práv, medzi 
prioritami stratégie rozvoja. Osobitne je 
podpora žien a dievčat neoddeliteľnou 
súčasťou celkového rozvoja spoločnosti 
a dôležitosť ich zapojenia je aj pri dosahovaní 
cieľov udržateľného rozvoja kľúčová. Na túto 
problematiku sa špeciálne zameriava SDG č. 
5 Rodová rovnosť. 

Slovenská republika bude danú oblasť 
prierezovo plánovať, realizovať, monitorovať 
a hodnotiť pri všetkých relevantných 
rozvojových programoch a intervenciách 
v Keni, pričom sa bude opierať o Príručku 
na integráciu prierezovej témy rodovej 
rovnosti do nástrojov rozvojovej spolupráce 
Slovenskej republiky, ktorá bola vypracovaná 
v rámci partnerského projektu MZVEZ SR 
s UNDP. Cieľom bude podporiť rovnosť 
príležitostí oboch pohlaví, odstrániť všetky 
formy diskriminácie žien a dievčat, ako aj 
všetky formy násilia voči nim a zabezpečiť 
rovnaké príležitosti vo verejnom živote. 
Do realizácie projektov sa budú zapájať aj 
miestne ženské záujmové organizácie, ktoré 
v krajine pôsobia s cieľom posilniť účasť 
a ekonomické postavenie žien vo verejnom 
a súkromnom sektore.  

Životné prostredie a zmena klímy   

Viaceré kenské regióny trápia devastujúce 
následky zmeny klímy. Nakoľko je 
poľnohospodárstvo najmä vo vidieckych 
oblastiach takmer jediným zdrojom 
ekonomickej aktivity, na väčšinovú časť 
obyvateľov majú výkyvy počasia skutočne 
zásadný vplyv. 

Adaptácia na zmenu klímy je v chudobných 
regiónoch výrazne pomalá, viaceré 
provincie sužujú dlhé a intenzívne obdobia 
sucha. Najviac postihnuté oblasti - Turkana, 
Mandera, Garissa, Baringo, Kilifi8 sa v roku 
2018 ocitli v situácii, ktorá si vyžadovala 
okamžitú humanitárnu pomoc. Nedostatok 
vody má vážny dosah na sektor zdravia, či 
poľnohospodárstva a v niektorých častiach 
krajiny sa voda stáva zdrojom napätia 
a konfliktov medzi obyvateľstvom. 

Rozvojová spolupráca Slovenskej republiky 
vníma oblasť ochrany životného prostredia 
a zmeny klímy ako kľúčovú a neoddeliteľnú 
súčasť všetkých realizovaných aktivít. Boj 
proti zmene klímy si vyžaduje bezodkladné 
iniciatívy na jej zmierňovanie, posilnenie 
schopnosti adaptácie na zmenu klímy 
a zvyšovanie odolnosti ekosystémov, 
ochranu prírody, biodiverzity a pôdy, 
ochranu a podporu udržateľného využívania 
prírodných zdrojov a monitorovanie 
životného prostredia. V zmysle Agendy 
2030 ochranu klímy pokrýva najmä cieľ č. 13. 

8Podľa údajov Situačnej správy o poľnohospodárstve, potravinovej bezpečnosti a suchu vydanej vládou Kene v roku 2019
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Slovenská republika bude danú oblasť prierezovo plánovať, realizovať, monitorovať a hodnotiť 
pri všetkých relevantných rozvojových programoch a intervenciách v Keni, pričom sa bude 
opierať o Príručku na integráciu prierezovej témy životného prostredia a zmeny klímy 
do nástrojov rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, ktorá bola vypracovaná v rámci 
partnerského projektu MZVEZ SR s UNDP. 

Využiteľné nástroje a koordinácia s ďalšími donormi

Významnou modalitou implementácie dvojstrannej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky 
v Keni naďalej budú dotačné projekty. Slovenská republika bude tiež využívať flexibilný 
nástroj ODA Slovenskej republiky, ktorým sú tzv. mikrogranty, poskytované prostredníctvom 
Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Nairobi.

Prostredníctvom vládnych štipendií bude Slovenská republika pokračovať v podpore študentov 
vysokých škôl. Keňa je jedným z najväčších prijímateľov týchto štipendií, v rokoch 2014 – 2019 
ich bolo pridelených 35, a to najmä pre študijné odbory: medicína, ekonómia či technické vedy. 

Slovenská republika bude naďalej využívať Program vysielania dobrovoľníkov, ktorý 
od svojho spustenia v roku 2012 eviduje približne 90 mladých ľudí, ktorí pôsobili na rozvojových 
projektoch v Keni, predovšetkým v oblasti zdravotníctva, sociálnej práce a vzdelávania. 

V rámci programu Sharing Slovak Expertise ODA Slovenskej republiky nadviaže na záujem kenskej 
strany o prenos slovenských skúseností najmä z oblasti zdravotníctva a poľnohospodárstva. 

Program podnikateľských partnerstiev je otvorený pre všetky partnerské krajiny ODA 
Slovenskej republiky, a v kontexte regionálneho prístupu bude mať Keňa veľký potenciál 
na rozširovanie podnikateľských aktivít v rámcikrajiny i susedstva. 

Slovenská republika sa bude naďalej zapájať so Spoločného programovania EÚ a hľadať 
príležitosti pre zapojenie do delegovanej spolupráce EÚ. Taktiež bude aktívne spolupracovať 
s medzinárodnými donormi na ďalšom obsahovom formovaní a implementácii Spoločného 
programovania. Využívajúc svoje skúsenosti z účasti na SP a projekte V4 sa Slovenská 
republika zapojí do realizácie tzv. Team Europe Initiative pre Keňu, konkrétne do oblasti zelenej 
tranzície (Green Transition). 

Rovnako bude pokračovať v napĺňaní partnerskej dohody s UNESCO, konkrétne podporou 
iniciatívy zameranej na rozvoj v sektore vody v oblastiach negatívne zasiahnutých zmenou klímy.

Slovenská republika má ambíciu byť súčasťou aj širších medzinárodných rozvojových 
programov a projektov. Aj na základe skúseností získaných z vedúcej pozície v spoločnom 
projekte Vyšehradskej štvorky na podporu drobných farmárov na pobreží Kene
financovanom z EUTF Afrika, Slovenská republika v budúcnosti dokáže vystupovať 
ako spoľahlivý a seriózny medzinárodný partner.

Vďaka aktívnemu prístupu ZÚ Nairobi a pôsobeniu rozvojového diplomata v krajine bude 
naďalej zaistená efektívna kombinácia dostupných nástrojov, a taktiež funkčná koordinácia 
s existujúcimi programami a nástrojmi EÚ a ekonomickej diplomacie, vrátane zvýhodnených 
vývozných úverov, ktoré poskytuje EXIMBANKA Slovenskej republiky.
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Za účelom podpory dlhodobých 
a predvídateľných rozvojových intervencií 
pre programové krajiny vrátane Kene 
v budúcnosti je naplánované spustenie 
nového nástroja v podobe strategických 
partnerstiev. Pôjde o viacročnú dotáciu 
s celkovou vyššou finančnou alokáciou, 
ktorá umožní vytvoriť strategickejšie
partnerstvo medzi slovenskými mimovlád-
nymi organizáciami a kenskými subjektmi.

Regionálny prístup – východná 
subsaharská Afrika 

Rok 2018 ako posledný rok implementácie 
predchádzajúcej päťročnej Strednodobej 
stratégie potvrdil, že Keňa má potenciál byť 
východiskom pre rozšírenie teritoriálneho 
zamerania v zmysle regionálneho prístupu. 
Rozšírenie aktivít rozvojovej spolupráce 
Slovenskej republiky v regióne východnej 
subsaharskej Afriky (menovite do krajín 
Burundi, Etiópia, Eritrea, Južný Sudán, Keňa, 
Rwanda, Somálsko, Tanzánia a Uganda) 
má za cieľ prispieť k flexibilite rozvojovej 
spolupráce a využitiu získaných znalostí 
a expertízy z realizácie úspešných 
rozvojových programov a projektov 
v Keni. V závislosti od konkrétnej situácie 
v partnerskej krajine môže mať formu 

cezhraničnej spolupráce, ako aj replikácie 
iniciatív, predtým implementovaných v Keni, 
ktoré sú vhodne prispôsobené na nové 
podmienky. 

Priority rozvojovej spolupráce Slovenskej 
republiky pre východnú subsaharskú Afriku 
sú v súlade so Strednodobou stratégiou, 
ktorá vychádza zo Spoločnej stratégie EÚ 
a Afriky, ako aj bilaterálnych regionálnych 
politických stratégií a dohôd. Všetky nové 
partnerské štáty patria v zmysle klasifikácie 
OSN medzi najmenej rozvinuté krajiny. 
V rámci regiónu má špecifické postavenie 
Etiópia, a to aj vďaka prítomnosti 
Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky 
v Addis Abebe. V Etiópii už boli rozbehnuté 
prvé iniciatívy a krajina má veľký potenciál 
aj pre zapájanie podnikateľských subjektov 
do rozvojovej spolupráce.

Slovenská republika sa v regióne 
zameria na aktivity podporujúce lokálny 
ekonomický rozvoj afrických krajín, 
vrátane tvorby pracovných miest s cieľom 
prispieť k riešeniu príčin vzniku migrácie, 
odstraňovaniu chudoby a zvyšovaniu 
životného štandardu obyvateľstva. 
Podporované sektory v rámci regiónu 
budú rovnaké ako pre Kenskú republiku.
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CSP spolu so Strednodobou stratégiou slúžia ako rámcové dokumenty pre každoročné 
plánovanie rozvojových intervencií. Vyššie spomenuté nástroje rozvojovej spolupráce, 
disponibilné pre Keňu, bude možné prispôsobiť na podporu takých rozvojových aktivít, 
ktoré umožnia flexibilne reagovať na najnovší vývoj v krajine prostredníctvom ich zacielenia 
na aktuálne potreby. 

Systém pravidelného monitorovania na projektovej úrovni a evaluácie na projektovej 
i programovej úrovni je významným prostriedkom na získavanie cennej spätnej väzby 
z realizácie iniciatív ODA Slovenskej republiky v teréne. Informácie získané z nezávislých 
evaluácií budú slúžiť na komplexné zhodnotenie rozvojovej spolupráce s Keňou, ale najmä 
na jej ďalšie smerovanie a plánovanie na strategickej, programovej i projektovej úrovni.

Pravidelný monitoring realizácie rozvojových aktivít budú vykonávať ZÚ SR v Nairobi 
a pracovníci SAMRS/MZVEZ SR prostredníctvom kontroly napĺňania kvalitatívnych 
a kvantitatívnych ukazovateľov, definovaných v projektovej dokumentácii. Monitorovacie 
správy budú slúžiť na prípadné korekcie v implementácii aktivít a ako podklad pre ich 
následné evaluácie.   

Evaluácie rozvojových aktivít, ktoré budú 
vykonávané v pravidelných časových 
intervaloch nezávislými externými subjektmi, 
budú hodnotiť dlhodobý prínos a vplyv 
rozvojových intervencií Slovenskej republiky 
v Keni, vrátane efektívnosti vynakladania 
finančných prostriedkov. Evaluácie sa budú 
riadiť Stratégiou monitorovania a evaluácie 
dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR 
a ročným plánom evaluácií. Budú sa tiež 
opierať o Príručku pre evaluáciu projektov 
rozvojovej spolupráce SR, ktorá bola 
vypracovaná v rámci partnerského projektu 
MZVEZ SR s UNDP. 

Pred prípravou v poradí tretieho CSP 
pre Keňu bude tento CSP predmetom 
evaluácie v roku ukončenia jeho platnosti, 
t. j. v roku 2023 cez zhodnotenie naplnenia 
matice špecifických cieľov, výstupov 
a ukazovateľov (viď ďalšia kapitola). 

5. MERANIE, HODNOTENIE, VYUŽITEĽNOSŤ CSP 
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SAMRS: foto popis

6. ZOZNAM SKRATIEK

AgriFI  Agriculture Financing Initiative – iniciatíva EÚ na zvýšenie odborných kapacít  
	 	 a	inováciu	pestovateľských	procesov	drobných	poľnohospodárov	v	Keni
CETIR	 	 Centrum	na	odovzdávanie	transformačných,	integračných	a	reformných	skúseností
CSP	 	 Stratégia	pre	rozvojovú	spoluprácu	(Country	Strategy	Paper)
EUTF		 	 Afrika	 Núdzový	zverenecký	fond	EÚ	pre	stabilitu	a	riešenie	príčin	nelegálnej	
	 	 migrácie	a	vysídlených	osôb	v	Afrike	(European	Union	Emergency	Trust	Fund	
	 	 for	stability	and	addressing	root	causes	of	irregular	migration	and	displaced	
	 	 persons	in	Africa)
HDP  Hrubý domáci produkt
KILIMO-VC	 Kenyan	Initiative	for	Long-term	Integration	of	Market	Operators	in	Value	Chains	
	 	 (Kenská	iniciatíva	na	podporu	dlhodobej	integrácie	trhových	subjektov	v	rámci	
	 	 hodnotových	reťazcov)	–	komponent	programu	AgriFI
MTP3	 	 Tretí	strednodobý	plán	na	roky	2018	–	2022	(Medium	Term	Plan	3)
MZVEZ	SR	 Ministerstvo	zahraničných	vecí	a	európskych	záležitostí	Slovenskej	republiky
ODA		 	 Oficiálna	rozvojová	pomoc	(Official	Development	Assistance)
OSN	 	 Organizácia	Spojených	národov
PPP	 	 Program	podnikateľských	partnerstiev	
SAMRS		 Slovenská	agentúra	pre	medzinárodnú	rozvojovú	spoluprácu
SDGs	 	 Ciele	udržateľného	rozvoja	(Sustainable	Development	Goals)
SSE	 	 Sharing	Slovak	Expertise	(poskytovanie	vedomostí	a	skúseností)
TVET	 	 Technical	and	Vocational	Education	and	Training
UNDP	 	 Rozvojový	program	Organizácie	Spojených	národov	
	 	 (United	Nations	Development	Programme)
UNESCO	 Organizácia	Spojených	národov	pre	vzdelávanie,	vedu	a	kultúru
	 	 (United	Nations	Educational,	Scientific	and	Cultural	Organization)
USAID	 	 Agentúra	Spojených	štátov	amerických	pre	medzinárodný	rozvoj	
	 	 (United	States	Agency	for	International	Development)
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 7. MATICA 
 špecifických cieľov, výstupov a ukazovateľov
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Dobré zdravie

SDG	č.3	
Kvalita	zdravia	
a	života

Prioritné 
sektory Špecifické ciele a výsledky Ukazovatele

1.	Zlepšiť	zdravotnú	starostlivosť	
obyvateľstva	s	dôrazom	na	deti	
a	matky	sprístupnením	kvalitnej	
zdravotnej a preventívnej starostlivosti

1.1	Využívanie	materiálno-technického	
vybavenia	prepojené	s	prácou	
kvalifikovaného	zdravotníckeho	
personálu	poskytujúceho	kvalitné	
služby	zdravotnej	a	preventívnej	
starostlivosti

1.2	Zvýšené	verejné	povedomie	
o význame preventívnej starostlivosti 
s	dôrazom	na	ochranu	zdravia	dieťaťa

•				počet	vybudovaných	zdravotníckych	zariadení
•				počet	poskytnutého	materiálno-technického	
  				vybavenia
•				počet	zakúpených	liekov
•				počet	vyškoleného	odborného	personálu
•				počet	zorganizovaných	odborných	kurzov
•				počet	ľudí	(dievčat	a	chlapcov,	žien	a	mužov),	
  				ktorým	boli	poskytnuté	zdravotné	
  				a	preventívne	služby
•				počet	absolventov	a	absolventiek	odborných	
  				kurzov
•				počet	odborných	kurzov

Kvalitné	
vzdelávanie

SDG	č.	4	
Kvalitné	
vzdelanie

2.	Znížiť	úroveň	nezamestnanosti	
mladých zlepšením prístupu 
ku kvalitnému a modernému 
vzdelávaniu a získavaním praktických 
zručností

2.1	Zníženie	nerovností	medzi	
zručnosťami	pracovnej	sily	
a	požiadavkami	zamestnávateľov	
prípravou	kvalifikovaných	absolventov	
štúdia,	tréningov	a	školení	
s	požadovanou	úrovňou	vzdelania

2.2	Zabezpečené		inkluzívne	
vzdelávanie pre všetkých prepojené 
s	trhovým	prostredím	ponúkajúcim	
udržateľné	pracovné	miesta	s	vyššou	
pridanou hodnotou

•				počet	absolventov	a	absolventiek	
  				vzdelávacích školení a kurzov
•				počet	absolventov	a	absolventiek	
  				odborných	a	praktických	stáží
•				počet	nadviazaných	partnerstiev	
  				medzi	vzdelávacími	inštitúciami	
  				a	zamestnávateľmi
•				počet	vyškoleného	vzdelávacieho	personálu
•				počet	poskytnutých	odborných	kurzov
•				počet	osôb,	ktorým	sa	zabezpečil	prístup	  				
  				ku kvalitnému a modernému vzdelávaniu 
  				a	rozvoju	praktických	a	podnikateľských	
  				zručností
•				počet	založených	IT	klubov
•				počet	žiakov	a	žiačok,	ktorým	sa	zvýšila	
  				digitálna	gramotnosť
•				počet	poskytnutých	vzdelávacích	
  				materiálov	a	vybavenia
•				počet	zakúpenej	modernej	techniky
•				počet	vybudovaných	/zrekonštruovaných	
  				vzdelávacích zariadení    
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Potravinová 
bezpečnosť	
a	poľnohospodárstvo	
a	Infraštruktúra	
a	udržateľné	
využívanie	
prírodných zdrojov

SDG	č.	1	Žiadna	
chudoba 
SDG	č.	2	Žiadny	hlad	
SDG	č.	6	Čistá	voda	
a	hygiena	
SDG	č.	11	Udržateľné	
mestá	a	komunity
SDG	č.	13	Ochrana	
klímy
SDG	č.	15	Život	
na pevnine

3.	Posilniť	potravinovú	bezpečnosť	
budovaním	odolnosti	miestnych	
komunít	voči	dopadom	zmeny	klímy	
v	poľnohospodárstve

3.1	Zavedené	inovatívne	
poľnohospodárske	technológie,	
procesy	a	postupy	prepojené	
s	udržateľným	manažmentom	
ekologického	poľnohospodárstva

3.2	Vybudovaný		udržateľný	
manažment		infraštruktúry	v	oblasti	
vody	a	efektívneho	využívania	
prírodných zdrojov a zdrojov 
obnoviteľnej	energie	posilnením	
odborných kapacít  farmárov 
a	farmárok	využívajúcich	hospodárenie	
šetrné	k	životnému	prostrediu

•				⮚počet	farmárov	a	farmárok,	ktorým	
  				sa	poskytlo	nové	materiálno-technické	
  				vybavenie
•				počet	vyškolených	farmárov	a	farmárok
•				⮚počet	zakúpeného	materiálno-technického	
  				vybavenia
•				⮚počet	farmárov	a	farmárok	vyškolených	
  				v	oblasti	pestovania,	spracovania	a	predaja	
  				poľnohospodárskych	produktov
•				⮚počet	nových	technológií	zabezpečujúcich	
  				bezpečný,	efektívny	a	rovný	prístup	k	vode
•				⮚počet	ľudí,	ktorým	bol	zabezpečený	
  				bezpečný,	efektívny	a	rovný	prístup	k	vode
•				⮚počet	farmárov	a	farmárok,	ktorým	bol	
  				zabezpečený	vstup	na	miestne	trhy
•				⮚počet	farmárov	a	farmárok,	ktorí	dokázali	
  				zlepšiť	/založiť	/inovovať	vlastné	podnikanie	
  				v	oblasti	poľnohospodárstva

Podpora	tvorby	
trhového 
prostredia

SDG	č.	8	
Dôstojná	práca	
a ekonomický rast 

SDG	č.	9	
Priemysel	inovácie	
a	infraštruktúr

4.	Podporiť	tvorbu	pracovných	
miest	prostredníctvom	udržateľného	
ekonomického rozvoja

4.1	Vznik	nových	podnikateľských	
iniciatív	s	inovačným	potenciálom	
v	odvetviach	šetrných	k	životnému	
prostrediu	s	dôrazom	na	znevýhodnené	
regióny

4.2	Trhové	prostredie	prepojené	
s	vzdelávacím	sektorom,	ktoré	
podporuje	vznik	inovácií	a	udržateľných	
pracovných miest v odvetviach 
s	vyššou	pridanou	hodnotou	

•				počet	novovytvorených	pracovných	miest
•				počet	novovytvorených	pracovných	miest	
  				pre	mladých	ľudí	(žien	a	mužov	do	29	rokov)
•				počet	podporených	mikro,	malých	
  				a	stredných	podnikov	a	start-upov
•				počet	začínajúcich	podnikateľov	
  				a	podnikateliek		so	zabezpečeným	
  				prístupom	na	trhy
•				počet	podnikov	so	stabilným	prístupom	
  				na trh
•				počet	vytvorených	inovatívnych	klubov	
  				a hubov
•				počet	vytvorených	pracovných	miest	
  				pre	znevýhodnené	sociálne	skupiny,	
  				vrátane	ľudí	(žien	a	mužov	so	špeciálnymi	  				
  				zdravotnými	potrebami)

Prioritné 
sektory Špecifické ciele a výsledky Ukazovatele
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