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1 Úvod 
 

Správu o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky predkladá Ministerstvo zahraničných vecí 

a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „MZVEZ SR“) na rokovanie vlády SR 

každoročne v zmysle zákona  č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o rozvojovej 

spolupráci“). Zámerom MZVEZ SR ako koordinátora rozvojovej spolupráce Slovenskej 

republiky je zmapovať aktivity štátnych aktérov zapojených do poskytovania oficiálnej 

rozvojovej pomoci Slovenskej republiky1 (ďalej len „ODA SR“ – Official Development 

Assistance) a sprostredkovať podrobné štatistické údaje za rok 2021. 

 

Správa o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2021 poskytuje komplexný 

prehľad o realizovanej spolupráci z čo najširšieho hľadiska, vrátane nástrojov, ktoré nie sú 

upravené zákonom o rozvojovej spolupráci. Ide najmä o aktivity v gescii Ministerstva vnútra 

SR (ďalej len „MV SR“), napríklad materiálnu humanitárnu pomoc poskytovanú do zahraničia 

a poskytovanie pomoci žiadateľom o azyl a azylantom. Náklady na realizáciu uvedených 

nástrojov sú v zmysle pravidiel vykazovania oficiálnej rozvojovej pomoci2 Výboru pre 

rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD/DAC“) 

súčasťou národných štatistík poskytnutej rozvojovej pomoci. 

 

Prostredníctvom rozvojovej spolupráce pomáha Slovenská republika menej rozvinutým 

krajinám, prispieva k implementácii cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 a k riešeniu 

významných globálnych výziev vrátane zmierňovania následkov konfliktov a pri post-

konfliktnej stabilizácii. Východiskovým dokumentom pre realizáciu rozvojovej spolupráce je 

Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023. K dlhodobým výzvam, 

najmä v podobe migrácie a zmeny klímy a jej dôsledkom, pribudla od roku 2020 pandémia 

ochorenia COVID-19. Rozvojová spolupráca Slovenskej republiky tak bola v značnej miere už 

druhý rok po sebe prispôsobená potrebe riešenia humanitárnych potrieb partnerských krajín 

vyplývajúcich z pandémie. 

 

Slovensko aj v roku 2021 prejavilo solidaritu a promptne reagovalo na akútne potreby 

partnerských krajín, najmä prostredníctvom humanitárnej pomoci. Zároveň boli realizované 

potrebné zmeny v nastavení nástrojov i v implementácii aktivít SlovakAid za účelom zvýšenia 

ich využiteľnosti v zmenených podmienkach, ako aj reakcie na aktuálne výzvy. Pomoc bola 

realizovaná v materiálnej i finančnej podobe a poskytnutá priamo partnerským krajinám a tiež 

na podporu medzinárodných iniciatív a aktivít medzinárodných organizácií. Celková suma 

oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky súvisiacej s podporou boja partnerských 

krajín s pandémiou COVID-19 vyplatená v roku 2021 dosiahla približne 11,11 mil. eur. Ide 

o takmer trojnásobný nárast oproti roku 2020 (3,78 mil. eur), pod čo sa podpísalo najmä 

darovanie vakcín v celkovej sume 9,42 mil. eur. Vďaka úzkej spolupráci rezortov diplomacie, 

zdravotníctva a vnútra SR bilaterálne darovala vyše 670-tisíc dávok očkovacích látok krajinám 

ako Rwanda, Keňa, Ukrajina, Vietnam či Arménsko. 

 

Slovensko sa svojimi aktivitami na podporu partnerských krajín v boji proti pandémii  COVID-

19 už po druhý rok zapájalo do iniciatívy EÚ a jej členských štátov pod hlavičkou Team 

 
1 Aktivity rozvojovej spolupráce financované zo štátneho rozpočtu SR, ktoré spĺňajú definíciu Výboru pre 

rozvojovú pomoc OECD (OECD/DAC), sa označujú pojmom oficiálna rozvojová pomoc (Official Development 

Assistance, ODA). 
2 Konvergované štatistické smernice OECD/DAC na vykazovanie pomoci prostredníctvom systému CRS 

(Creditor Reporting System), č. DCD/DAC/STAT(2020)44/FINAL 
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Europe. Táto iniciatíva  sa (okrem iného) zameriava na pomoc menej rozvinutým  krajinám pri 

zvládaní zdravotníckej krízy a z nej vyplývajúcich humanitárnych potrieb, posilnenie systémov 

zdravotníctva, zásobovania vodou a hygieny, ako aj na zmierňovanie sociálnych 

a ekonomických dôsledkov pandémie. Novou formou príspevku k iniciatíve Team Europe bolo 

práve vyššie uvedené zdieľanie vakcín proti COVID-19 z vlastných zásob za takmer 3 milióny 

eur, ako aj darovanie vakcín v rámci mechanizmu COVAX v hodnote takmer 6,5 milióna eur. 

 

V reakcii na skutočné, ako i očakávané dôsledky pandémie COVID-19 sa Slovensko v roku 

2021 taktiež zmluvne zaviazalo poskytnúť v období 2022 – 2025 čiastku 7 mil. eur. do fondu 

Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) Medzinárodného menového fondu, ktorý 

zabezpečuje bezúročné financovanie v prospech najmenej rozvinutých krajín  (LDCs).   

 

Do poskytovania materiálnej humanitárnej pomoci zameranej na podporu boja proti pandémii 

COVID-19 bolo zapojených množstvo aktérov verejnej správy, mimovládneho i súkromného 

sektora. Materiálna humanitárna pomoc bola poskytnutá Arménsku, Bosne a Hercegovine, 

Čiernej Hore, Keni, Libanonu, Moldavsku, Severnému Macedónsku, Srbsku a Ukrajine. 

Podpora boja proti pandémii zo strany Slovenska bola realizovaná aj prostredníctvom 

finančných príspevkov do medzinárodných organizácií: Svetovej zdravotníckej organizácii 

(WHO), Medzinárodnému výboru Červeného kríža a Úradu vysokého komisára OSN pre 

utečencov (UNHCR; podrobnejšie informácie sú uvedené v prehľade multilaterálnej 

rozvojovej spolupráce v časti 6.3). 

 

Solidaritu a spolupatričnosť Slovensko preukázalo aj partnerom v EÚ, napr. Litve pri zvládaní 

exponenciálneho nárastu neregulárnej migrácie cez Bielorusko, Grécku v kontexte migrácie či 

Rumunsku na boj proti COVID-19. Do ODA sa však započítavajú iba prostriedky vynaložené 

na pomoc občanom rozvojových krajín, z uvedených prípadov teda len pomoc administrovaná 

v utečeneckých táboroch v Litve a Grécku.  

 

Pokračoval tiež proaktívny prístup pri riešení migračnej krízy a poskytovaní podpory pre 

migrantov a utečencov. Hlavným partnerom MZVEZ SR pri poskytovaní uvedenej materiálnej 

humanitárnej pomoci je MV SR. 

 

Aj v roku 2021 MZVEZ SR pokračovalo v optimalizácii systému rozvojovej spolupráce SR 

v zmysle odporúčaní partnerského hodnotenia Výboru OECD pre rozvojovú pomoc 

(OECD/DAC). Táto snaha sa premietla do schválenia troch nových stratégií rozvojovej 

spolupráce s Gruzínskom, Keňou a Moldavskom. Predmetné dokumenty zameraním 

vychádzajú zo Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023 a definujú 

základné princípy, prioritné oblasti a ciele rozvojovej spolupráce SR so spomínanými 

programovými krajinami do roku 2023. Dokumenty boli pripravené v spolupráci s rezortmi 

zapojenými do rozvojovej spolupráce a s Platformou rozvojových organizácií – Ambrelou.  

 

Na jeseň roku 2021 bola uskutočnená nezávislá externá evaluácia, ako aj interné priebežné 

hodnotenie3 Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023 s dôrazom 

na programy dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR. Spoločným menovateľom záverov bolo 

odporúčanie na užšie vymedzenie teritoriálnych a sektorových priorít.   

 

 
3 Výsledky priebežného hodnotenia zobrala vláda SR na vedomie dňa 26.1.2022 prostredníctvom informačného 

materiálu MZVEZ SR https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26818/1. 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26818/1
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Významným medzníkom bolo získanie pozitívneho hodnotenia Slovenskej agentúry pre 

medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len „SAMRS“) v audite Európskej komisie, čo 

agentúre umožnilo sa zaradiť medzi subjekty, ktoré môžu z poverenia Európskej komisie 

dohliadať na realizáciu rozvojových projektov financovaných z fondov EÚ. Uvedené umožnilo 

SAMRS v novembri 2021 podpísať dohodu na realizáciu prvého projektu delegovanej 

spolupráce EÚ v Moldavsku, kde bude agentúra v pozícii vedúceho partnera.  

 

Oprávnenie pre delegované manažovanie zdrojov EÚ získala koncom roka 2021 aj 

EXIMBANKA SR, čo prináša ďalšie príležitosti pre zapojenie slovenského podnikateľského 

sektora do rozvojovej spolupráce.  

 

Nepoľavili ani ďalšie snahy výraznejšie zapájať súkromný sektor do rozvojovej spolupráce. 

MZVEZ SR a SAMRS aj v roku 2021 spolupracovali s Rozvojovým programom OSN (UNDP) 

na rozvoji dvoch ďalších nástrojov pre podporu zapájania podnikateľov do rozvojovej 

spolupráce – Rozvojmajstri a UNDP Slovak Challenge Fund. V roku 2021 bola vypísaná ďalšia 

výzva na podporu projektov cez Slovak Challenge Fund na zapájanie podnikateľského sektora 

do udržateľného rozvoja vybraných partnerských krajín prenosom inovatívnych slovenských 

podnikateľských nápadov. S UNDP spolupracuje aj MF SR prostredníctvom programu 

Resource Mobilisation Facility, v rámci ktorého boli v roku 2021 schválené projekty pre štúdie 

uskutočniteľnosti na Západnom Balkáne v oblasti smart riešení pre mestá, obnoviteľnej energie 

a energetickej efektívnosti, podpory procesov dekarbonizácie a pod., v ktorých sa predpokladá 

využitie primárne slovenskej expertízy. Pokračoval aj program poradenstva pre podniky, ktoré 

majú záujem a potenciál zapojiť sa do rozvojových tendrov medzinárodných finančných 

inštitúcií a medzinárodných organizácií v gescii EXIMBANKY SR. EXIMBANKA SR tiež 

implementovala schému zvýhodnených vývozných úverov, pričom v rôznych štádiách 

posudzovania sa aktuálne nachádzajú viaceré projekty. 

 

V septembri 2021 boli publikované príručky pre integráciu prierezových tém do nástrojov 

rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci SR. SAMRS využila obe príručky ako jeden zo 

zdrojov pri tvorbe vlastného metodického usmernenia k prierezovým témam na rok 2021, ktoré 

bolo záväzným pre žiadateľov o dotácie. Úroveň uplatnenia prierezových tém je dôsledne 

zohľadňovaná v hodnotiacom procese predložených projektov a posudzovanie prínosu 

projektov k prierezovým témam bude posilnené aj v rámci ich monitoringu a evaluácie. 

 

S cieľom podpory ďalšieho rozvoja globálneho vzdelávania na Slovensku začalo Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v roku 2021 s prípravou novej Stratégie 

globálneho vzdelávania na roky 2022 - 2026. Ide o materiál, ktorý bude priamo nadväzovať na 

Národnú stratégiu pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016. 
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2 Finančné ukazovatele za rok 2021 
 

2.1 Súhrnné ukazovatele 

 

Slovenská republika poskytla v roku 2021 oficiálnu rozvojovú pomoc v objeme 

131 054 176,89 eur a jej podiel na hrubom národnom dôchodku (HND) predstavoval 0,14 %4. 
 

Tabuľka č. 1 - Oficiálna rozvojová pomoc Slovenskej republiky v roku 2021 

Finančné výdavky na ODA SR v roku 2021 (v bežných cenách v eurách)  

Bilaterálna oficiálna rozvojová pomoc  30 850 788,50  

Multilaterálna oficiálna rozvojová pomoc 100 203 388,39  

ODA SR celkom  131 054 176,89  

HND SR*  95 838 911 000 

Podiel ODA/HND (%) 0,14 

* Údaj Štatistického úradu SR o HND predstavuje hrubý odhad za rok 2021 k 17.3.2022. 
 

V roku 2021 poskytla Slovenská republika na bilaterálnu rozvojovú spoluprácu sumu 

30,9 mil. eur, čo predstavuje 23,5% podiel na celkovej ODA SR. Na multilaterálnu 

rozvojovú spoluprácu prostredníctvom príspevkov do medzinárodných organizácií 

a medzinárodných finančných inštitúcií poskytla Slovenská republika sumu 100 mil. eur, čo 

predstavuje 76,5% podiel na celkovej ODA SR. Detailná štruktúra bilaterálnej a multilaterálnej 

ODA SR za rok 2021 sa nachádza v prílohách. 

 

V porovnaní s rokom 2020 vzrástla celková ODA SR v absolútnom vyjadrení o 6,6 mil. eur, 

čo predstavuje nárast o 5,3%. Bilaterálna rozvojová pomoc poklesla o 2,4 mil. eur 

a multilaterálna rozvojová pomoc vzrástla o 9,1 mil. eur. Podiel bilaterálnej ODA na celkovej 

ODA poklesol v porovnaní s rokom 2020 o 3 percentuálne body. Podiel ODA na HND zostal 

zachovaný na úrovni 0,14%, pričom ODA SR rástla o 1,2 percentuálneho bodu pomalšie než 

HND SR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Údaje o ročných výdavkoch na ODA podliehajú verifikácii zo strany výboru OECD/DAC a na základe 

pripomienok výboru môžu byť upravené. OECD/DAC zverejňuje verifikované štatistické údaje o výdavkoch na 

ODA vždy na konci kalendárneho roku. 

 

Údaj za HND SR v roku 2021 je predbežným odhadom Štatistického úradu SR k 17.3.2022 a bude revidovaný v 

októbri 2022. Údaj objemu ODA SR za rok 2021 je k času predloženia tohto materiálu konečný a oproti 

predbežnému štatistickému zisťovaniu OECD zo 17.3.2022 bol doplnený o ďalšie výdavky, najmä predplatenie 

multilaterálnych príspevkov SR na konci roka 2021. Odhadovaný podiel ODA SR na HND SR sa tým upravil z 

0,1330% na 0,1367%, v materiáli uvádzame zaokrúhlený údaj 0,14%. 
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Graf č. 1 - Vývoj finančného objemu ODA SR v rokoch 2010 - 2020 v mil. eur v bežných 

cenách 

 
 

Hlavnými príčinami nárastu ODA SR v roku 2021 boli zvýšené výdavky SR na podporu boja 

partnerských krajín s pandémiou COVID-19 (materiálna a finančná humanitárna pomoc, 

darovanie očkovacích látok, podpora činnosti multilaterálnych organizácií v boji proti 

pandémii), nárast výšky príspevkov SR do medzinárodných organizácií a kapitalizácia 

viacerých medzinárodných finančných inštitúcií. Napriek medziročnému nárastu ODA 

Slovenská republika naďalej dlhodobo zaostáva za plnením cieľov, ku ktorým sa zaviazala 

na úrovni EÚ, a to do roku 2030 dosiahnuť podiel ODA SR/HND na úrovni 0,33 %.  

 

Graf č. 2 - Vývoj podielu ODA/HND v rokoch 2011 – 2021 v % 

 
 

Hlavným dôvodom zaostávania za plnením záväzku dosiahnuť podiel ODA/HND 0,33 % do 

roku 2030 je dlhodobá absencia systémového navyšovania ODA SR. Medziročné zmeny 

v podiele ODA na HND tak závisia predovšetkým od objemovo významnejších 

jednorazových finančných operácií, ktoré osobitne v roku 2021 (darovanie očkovacích látok, 

odpustenie medzivládneho dlhu Bosne a Hercegovine, kapitalizácia viacerých medzinárodných 

finančných inštitúcií a nástrojov, a ďalšie) predstavovali takmer 15% celkovej ODA SR.  
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2.2 Teritoriálne členenie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky 

 

Na teritoriálne členenie bilaterálnej ODA SR v roku 2021 mali výrazný vplyv intervencie 

materiálnej humanitárnej pomoci v podobe darovania očkovacích látok proti ochoreniu 

COVID-19 partnerským krajinám, ktoré tvorili takmer 31% bilaterálnej ODA SR. Tieto 

intervencie predstavovali 72% bilaterálnej ODA smerovanej do Afriky (Alžírsko, Keňa, 

Kongo, Rwanda), 51% bilaterálnej ODA do Ázie (Arménsko5, Indonézia, Jemen, Vietnam) 

a 3% bilaterálnej ODA do Európy (Ukrajina, Čierna Hora). 

 

Graf č. 3 - Podiel bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky v roku 2021 v členení 

podľa kontinentov v eurách 

 
 

 

Celková výška ODA SR smerujúcej do krajín Európy dosiahla 7,32 mil. eur. Uvedená suma 

okrem iného zahŕňa bilaterálnu ODA SR prostredníctvom viacerých nástrojov v Moldavsku 

(0,8 mil. eur, programová krajina ODA SR), Srbsku (1,6 mil. eur) a na Ukrajine (1,3 mil. eur). 

Zahŕňa tiež Čiernu Horu (1,07 mi. eur vrátane odpustenia časti medzivládneho dlhu v hodnote 

0,96 mil. eur) a Turecko6 (príspevok 0,96 mil. eur do Nástroja EÚ pre utečencov v Turecku, 

FRiT). 

 

Celková výška ODA SR smerujúcej do krajín Ázie predstavovala 6,87 mil. eur. Nad rámec 

darovania vakcín boli krajinami s najvyššou podporou SlovakAid Gruzínsko (0,81 mil. eur, 

programová krajina ODA SR), Libanon (0,9 mil. eur) a tiež krajiny Afganistan, Sýria a Irak 

(spolu 1,23 mil. eur), v ktorých mala spolupráca prevažne charakter humanitárnej pomoci. 

 

V Afrike smerovala podpora tradične do Kene (1,96 mil. eur, programová krajina ODA SR). 

Projekty dvojstrannej rozvojovej spolupráce boli realizované tiež v Ugande, Rwande, Južnom 

Sudáne a Etiópii (spolu približne 0,4 mil. eur). 

 

 

 
5 V súlade s metodikou štatistického vykazovania OECD/DAC sú Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko započítané 

v rámci Ázie. 
6 V súlade s metodikou štatistického vykazovania OECD/DAC je v rámci Európy započítané aj Turecko. 
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Tabuľka č. 2 – Bilaterálna rozvojová spolupráca v roku 2021 

Krajina Objem v eurách 

Rwanda * 2 912 102,36  

Keňa 1 963 406,98  

Srbsko 1 564 895,89  

Ukrajina 1 314 478,26  

Alžírsko * 1 186 492,00  

Kongo * 1 186 492,00  

Arménsko * 1 177 470,00  

Čierna Hora 1 073 544,27  

Indonézia * 1 054 954,78  

Jemen * 1 022 838,00  

Turecko 957 880,00  

Libanon 903 576,69  

Moldavsko 834 682,78  

Gruzínsko 808 572,86  

Afganistan 578 003,98  

Bielorusko 428 497,89  

Sýria 421 067,00  

Severné Macedónsko 347 107,79  

Vietnam * 300 290,00  

regionálna pomoc:  

Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko 
300 000,00  

Bosna a Hercegovina 293 035,30  

Albánsko 264 973,46  

Kosovo7 237 819,50  

Irak 232 294,05  

Uganda 151 365,06  

Južný Sudán 139 999,88  

Etiópia 113 191,86  

Palestína 73 295,00  

Somálsko 65 055,01  

Venezuela 30 000,00  

Sudán 26 945,00  

Lesotho 22 240,00  

Kambodža 19 584,00  

Jordánsko 14 170,00  

Uzbekistan 13 900,00  

Irán 10 000,00  

Azerbajdžan 8 845,00  

Kirgizsko 4 790,50  

Ghana 4 600,00  

 
7 V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu 

nezávislosti Kosova. 
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Brazília 3 485,39  

Mongolsko 1 365,00  

Regionálna a nešpecifikovaná 

bilaterálna ODA 
8 783 480,96  

Spolu 30 850 788,50  
 

 

* Bilaterálna ODA SR v roku 2021 do týchto krajín vo výraznej miere zahŕňa materiálnu humanitárnu pomoc 

v podobe mimoriadneho darovania očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19. 

 

 

Graf č. 4 – Bilaterálna rozvojová spolupráca v roku 2021 podľa krajín 

 
 

Bilaterálna ODA SR v roku 2021 smerovala do spolu 40 krajín a teritórií. Podiel programových 

krajín v zmysle Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 

2019 – 2023 (Gruzínsko, Keňa, Moldavsko) na celkovej bilaterálnej spolupráci ODA SR v roku 

2021 predstavoval 12% (nárast o 4 percentuálne body, resp. o 0,85 milióna eur). 
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Graf č. 5 – Región západného Balkánu - bilaterálna ODA SR podľa krajín v % 

 

 
 

 

Tabuľka č. 3 – Región západného Balkánu – objemy bilaterálnej ODA SR podľa krajín 

Krajina Objem v eurách 

Srbsko 1 564 895,89 

Čierna Hora 1 073 544,27 

Severné Macedónsko 347 107,79 

Bosna a Hercegovina 293 035,30 

Albánsko 264 973,46 

Kosovo8 237 819,50 

Spolu  3 781 376,21 

 

Najvýznamnejšou operáciou ODA SR v regióne západného Balkánu v roku 2021 bolo 

odpustenie časti dlhu Čiernej Hory voči Slovenskej republike v hodnote 0,96 mil. eur. Najvyšší 

počet intervencií smeroval do Srbska a do Bosny a Hercegoviny. ODA SR v regióne 

v súvislosti s riešením pandémie COVID-19 predstavovala 0,42 mil. eur. 

 

 

 

 

 

 

 
8 V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu 

nezávislosti Kosova. 
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Graf č. 6 – Región Východného partnerstva - bilaterálna ODA SR podľa krajín v % 

 
 

 

Tabuľka č. 4 – Krajiny Východného partnerstva - objemy bilaterálnej ODA SR podľa krajín 

Krajina Objem v eurách 

Ukrajina 1 314 478,26 

Arménsko 1 177 470,00 

Moldavsko 834 682,78 

Gruzínsko 808 572,86 

Bielorusko 428 497,89 

Azerbajdžan 8 845,00 

Regionálna spolupráca  

(Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko) 
300 000,00 

Spolu 4 872 546,79 

 

Objemom ODA i počtom intervencií (41) bola najvýznamnejším prijímateľom rozvojovej 

spolupráce SR v regióne Východného partnerstva Ukrajina. V Gruzínsku a v Moldavsku 

(programové krajiny ODA SR) bolo implementovaných spolu 59 intervencií. Regionálnu 

spoluprácu v hodnote 0,35 mil. eur predstavuje zapojenie MF SR do Fondu Partnerstva 

východnej Európy pre energetickú efektívnosť a životné prostredie (E5P). ODA SR v regióne 

v súvislosti s riešením pandémie ochorenia COVID-19 predstavovala 1,68 mil. eur, vrátane 

darovania vakcín Arménsku. 
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Graf č. 7 – Región východnej subsaharskej Afriky - bilaterálna ODA SR podľa krajín v % 

 
 

Tabuľka č. 5 – Región východnej subsaharskej Afriky – bilaterálna ODA SR podľa krajín 

Krajina Objem v eurách 

Rwanda 2 912 102,36 

Keňa 1 963 406,98 

Uganda 151 365,06 

Južný Sudán 139 999,88 

Etiópia 113 191,86 

Somálsko 65 055,01 

Spolu 5 345 121,15 

 

Rwanda bola najväčším prijímateľom vakcín proti ochoreniu COVID-19 (637 600 dávok 

v hodnote takmer 3 mil. eur), ktoré SR darovala rozvojovým krajinám v roku 2021. Okrem toho 

sa v rámci ODA SR v Rwande realizovalo 5 menších rozvojových intervencií. Štvrtina objemu 

ODA SR v regióne (spolu 35 intervencií v celkovej hodnote takmer 2 mil. eur) smerovala do 

Kene ako programovej krajiny SR, z toho 0,63 mil. eur predstavoval príspevok SR do 

spoločného programovania rozvojovej spolupráce EÚ v Keni. Pätnásť menších rozvojových 

intervencií bolo implementovaných v Etiópii a Ugande.  

 

V rámci celého afrického kontinentu SR v roku 2021 poskytla v súvislosti s riešením pandémie 

ochorenia COVID-19 oficiálnu rozvojovú pomoc v hodnote 5,8 milióna eur. 
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Graf č. 8 – Región Blízkeho východu - bilaterálna ODA SR podľa krajín v % 

 
 

Tabuľka č. 6 – Región Blízkeho východu – bilaterálna ODA SR podľa krajín 

 

Krajina Objem v eurách 

Jemen 1 022 838,00 

Libanon 903 576,69 

Sýria 421 067,00 

Irak 232 294,05 

Palestína 73 295,00 

Jordánsko 14 170,00 

Spolu 2 667 240,74 

 

Najväčšia časť ODA SR v rámci Blízkeho východu smerovala v roku 2021 do Jemenu 

(darovanie vakcín proti ochoreniu COVID-19) a do Libanonu, v ktorom bolo realizovaných až 

35 intervencií najmä v oblasti humanitárnej pomoci. Deväť intervencií humanitárnej pomoci 

bolo uskutočnených v Sýrii a v Iraku. 

 

SR taktiež reagovala na prudký nárast počtu vysídlených osôb z Afganistanu prostredníctvom 

troch finančných príspevkov medzinárodným organizáciám v Afganistane a jedného 

finančného príspevku mimovládnej organizácii v Iráne, v celkovej hodnote takmer 0,6 milióna 

eur. 

 

2.3 Vyhodnotenie aktivít v rámci prierezových tém  
 

Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023 definuje dve prierezové 

témy: 1. Životné prostredie a zmena klímy; 2. Rovnosť príležitostí (rovnosť žien a mužov). Pri 

posudzovaní navrhovaných projektov a aktivít SlovakAid je kladený dôraz na ich integráciu. 

Dôležitou aktivitou týkajúcou sa prierezových tém bola v roku 2021 publikácia príručiek pre 

integráciu prierezových tém do nástrojov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci SR. 
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Následne sa konal dvojdňový webinár pre odbornú verejnosť (donorov a potenciálnych 

žiadateľov), ktorý viedli autorky príručiek. Príručky vznikli ako súčasť strategického 

partnerstva MZVEZ SR s Rozvojovým programom OSN – UNDP. SAMRS využila obe 

príručky ako jeden zo zdrojov pri tvorbe vlastného metodického usmernenia k prierezovým 

témam na rok 2021, ktoré bolo záväzným pre žiadateľov o dotácie.  
 

Kritériom pre zaradenie do zoznamu rozvojových aktivít prispievajúcich k napĺňaniu 

prierezových tém je splnenie podmienok na priradenie k jednotlivým štatistickým príznakom 

sledovaným v zmysle metodiky OECD/DAC pre štatistické vykazovanie rozvojovej pomoci9. 
 

Životné prostredie a zmena klímy 

V roku 2021 boli na oblasť životného prostredia10 zamerané aktivity podporené zo zdrojov 

SlovakAid v celkovej hodnote 4,03 mil. eur. Z uvedenej sumy bola hodnota multilaterálnej 

ODA 1 054 945,91 eur a hodnota bilaterálnej ODA predstavovala 2 972 743,22 eur. 
 

Multilaterálna ODA zameraná na životné prostredie a zmenu klímy pozostávala z príspevkov 

do medzinárodných organizácií – šiestich z prostriedkov MŽP SR a dvoch z prostriedkov 

MPRV SR. Oproti roku 2020 (574 058,86 eur) multilaterálna ODA zameraná na životné 

prostredie a zmenu klímy vzrástla, najmä o hodnotu ďalšej platby MŽP SR do Zeleného 

klimatického fondu v roku 2021. 
 

Tabuľka č.7 – Multilaterálna rozvojová pomoc zameraná na životné prostredie a zmenu klímy 

Organizácia ODA koef. Uhradené (eur) ODA (eur) 

Zelený klimatický fond (MŽP SR) 1 500 000,00 500 000,00 

Montreal Protokol (MŽP SR) 1 378 270,73 378 270,73 

UNEP (MŽP SR) 1 100 000,00 100 000,00 

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 

– UNFCCC (MŽP SR)  
0,61 46 153,00 28 153,33 

Európskej a stredozemskej organizácie 

na ochranu rastlín – EPPO (MPRV SR) 
1 25 650,00 25 650,00 

Dohovor OSN pre boj proti dezertifikácii 

v krajinách postihnutých vážnym 

suchom – UNCCD (MPRV SR) 

1 11 310,00 11 310,00 

CITES (MŽP SR) 1 7 763,67 7 763,67 

WMO (MŽP SR) 0,04 94 954,50 3 798,18 

Spolu  1 164 101,90 1 054 945,91 

 

Bilaterálna ODA zameraná na životné prostredie a zmenu klímy pochádzala predovšetkým 

z projektov realizovaných nástrojmi SAMRS a z fondov zriadených v medzinárodných 

finančných inštitúciách zo strany MF SR. Z celkovej sumy 4,03 milióna eur boli na ochranu 

biodiverzity zamerané projekty v hodnote 1,25 milióna eur, na mitigáciu zmeny klímy 

 
9 Konvergované štatistické smernice OECD/DAC na vykazovanie pomoci prostredníctvom systému CRS 

(Creditor Reporting System), č. DCD/DAC/STAT(2020)44/FINAL, str. 57. 

10 V zmysle metodiky OECD/DAC pre štatistické vykazovanie rozvojovej pomoci Converged Statistical 

Reporting Directives for the Creditor Reporting System (CRS) and the Annual DAC Questionnaire 

(DCD/DAC/STAT(2018)9). 
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1,86 milióna eur a na adaptáciu na zmenu klímy 0,91 milióna eur11. Podrobný prehľad 

bilaterálnej ODA zameranej na životné prostredie a zmenu klímy sa nachádza v prílohách. 

 

Rovnosť príležitostí (rovnosť žien a mužov) 

Celková suma aktivít zameraných na oblasť rovnosti príležitostí (rovnosť žien a mužov)12 

realizovaných z prostriedkov SlovakAid v roku 2021 predstavovala 3,44 mil. eur. Prevažná 

časť z uvedenej sumy bola realizovaná prostredníctvom nástrojov SAMRS. Prehľad bilaterálnej 

rozvojovej pomoci zameranej na rovnosť príležitostí (rovnosť žien a mužov) sa nachádza 

v prílohách.  

 
11 Niektoré aktivity prispievajú k riešeniu viac než jednej environmentálnej témy (biodiverzita, adaptácia, 

mitigácia) súčasne.  
12 V zmysle metodiky OECD/DAC pre štatistické vykazovanie rozvojovej pomoci Converged Statistical 

Reporting Directives for the Creditor Reporting System (CRS) and the Annual DAC Questionnaire. 
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3 Prehľad foriem rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky v roku 

2021 podľa ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej 

správy 
 

3.1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) a Slovenská 

agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) 

 

ODA vykázaná MZVEZ SR a SAMRS dosiahla v roku 2021 sumu 15 172 323,04 eur, čo 

predstavuje 11,58% z celkového objemu. ODA realizovaná prostredníctvom MZVEZ SR 

predstavovala sumu 9 155 746,34 eur (vrátane administratívnych nákladov vykazovaných 

ako ODA). Tento údaj zahŕňa len prostriedky vykazované ako ODA v zmysle pravidiel 

OECD/DAC so zohľadnením koeficientov pre jednotlivé medzinárodné organizácie, ktorým 

boli príspevky poskytnuté. Výška administratívnych nákladov MZVEZ SR a SAMRS v roku 

2021 vykázaných ako ODA bola 1 803 649 eur. Objem ODA SR realizovaný v roku 2021 

prostredníctvom SAMRS bol 6 770 350,7 eur (vrátane administratívnych nákladov 

vykazovaných ako ODA). Podrobný prehľad rozvojovej spolupráce SAMRS sa nachádza 

v časti 4. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), ktorý je rozpočtovou organizáciou 

MZVEZ SR, realizuje v rámci svojej pôsobnosti formou dotácií rozvojové projekty vo vzťahu 

ku krajinám s krajanskou populáciou Slovákov, a v odôvodnených prípadoch v zmysle 

pravidiel OECD/DAC sa niektoré projekty považujú za ODA SR. V roku 2021 išlo o projekty 

v hodnote 397 850 eur. 

 

Aj napriek pokračujúcej pandémii COVID-19 dokázala SR flexibilne reagovať s cieľom 

poskytnúť okamžitú a adresnú pomoc partnerským krajinám. Už začiatkom roka 2021 SAMRS 

vyhlásila jedenásť výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty rozvojovej 

spolupráce s celkovou alokáciou viac ako 4 milióny eur. Boli schválené dotácie pre 

21 subjektov na realizáciu 47 projektov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, 

nasmerovaných do troch programových a trinástich partnerských krajín rozvojovej spolupráce 

SR (humanitárne projekty, projekty spolufinancované Európskou komisiou, projekty na 

podporu rozvojového vzdelávania, na rozvoj Ukrajiny, Gruzínska, Moldavska, Kene, 

východnej subsaharskej Afriky, západného Balkánu a podporu podnikateľských partnerstiev). 

Prostredníctvom zastupiteľských úradov SR bolo v pätnástich krajinách zrealizovaných 

79 mikrograntových projektov, trinástim krajinám sa poskytlo 29 finančných príspevkov. 

 

Intenzívna podpora SR pre krajiny západného Balkánu, Východného partnerstva a Blízkeho 

východu, realizovaných v rámci Team Europe pokračovala aj v roku 2021. Zo širokého spektra 

aktivít Slovenska realizovaných v rámci iniciatívy Team Europe v roku 2021 možno spomenúť 

humanitárnu pomoc pre krajiny západného Balkánu v celkovej výške vyše 348 tisíc eur, ktorú 

vo februári 2021 osobne odovzdal minister ZVEZ SR I. Korčok (Srbsko - 96 247,26 eur; Čierna 

Hora - 56 504,44 eur; Bosna a Hercegovina - 35 554,71 eur; Severné Macedónsko - štyri pľúcne 

ventilátory Chirana Aura V v hodnote 100 000 eur; finančné príspevky 30 000 eur pre 

nemocnice v Albánsku a Kosove). Humanitárna pomoc SR v boji proti COVID-19 bola 

intenzívne orientovaná aj na krajiny Východného partnerstva (Ukrajina – 190 980 eur, 

Arménsko - infúzna pumpa v hodnote 1200 eur; Moldavsko – PCR testy v hodnote 99 000 eur) 

či krajiny Blízkeho východu (napr. Libanon – podpora vo výške vyše 465-tisíc eur pre 

nemocnicu v Bejrúte a na vybudovanie poľnej nemocnice v oblasti El Choufe).  

 

Aj počas pokračujúcej pandémie Slovensko aktívne pokračovalo v poskytovaní pomoci 

najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva – migrantom a utečencom za účelom riešenia príčin 

a dopadov migračnej krízy a podpory budovania dôstojných životných podmienok pre ľudí 
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v núdzi, ktoré sa zhoršili aj v dôsledku pokračujúcej pandémie. V roku 2021 bola vyhlásená 

jedna výzva SAMRS na humanitárnu pomoc pre región Blízkeho a Stredného východu - Sýria, 

Irak a Libanon. Táto výzva reagovala aj na aktuálnu celosvetovú pandémiu koronavírusu 

prostredníctvom navrhnutých intervencií na ochranu miestnych komunít. Podporených bolo 

5 humanitárnych projektov (2 v Libanone, 2 v Sýrii a  jeden v Iraku) v celkovej hodnote 999 

914,97 eur. Osobitnou výzvou v roku 2021 bola exponenciálne narastajúca neregulárna 

migrácia cez litovsko-bieloruskú hranicu. SR preto poskytla v lete 2021 dvakrát pomoc 

orgánom Litvy, pracujúcim so žiadateľmi o azyl, v celkovej výške 123 617,91 eur.  

 

S cieľom predísť ďalšej eskalácii humanitárnej krízy v Afganistane a poskytnúť okamžitú 

pomoc ľudom v núdzi (vrátane vnútorne vysídlených osôb a migrantov) po prevzatí moci 

Talibanom, SR v roku 2021 poskytla príspevok v celkovej výške 500 000 eur trom 

medzinárodným organizáciám pôsobiacim v krajine (ICRC, UNHRC, IOM). S ambíciou znížiť 

dopad humanitárnej krízy v Etiópii, podnietiť stabilizáciu regiónu a poskytnúť urgentnú pomoc 

ľuďom trpiacich konfliktom v Tigraji, SR v roku 2021 z prostriedkov SlovakAid poskytla 

príspevok vo výške 20 000 eur, ktorý podporil štyri humanitárne projekty realizované v regióne 

Tigraj v rámci kampane slovenských mimovládnych organizácií s názvom Spolu pre Etiópiu.  

 

SAMRS v roku 2020 získala oprávnenie na delegovanú spoluprácu EÚ ako implementačný 

partner Európskej komisie. Uvedené umožnilo SAMRS v novembri 2021 podpísať dohodu na 

realizáciu prvého projektu delegovanej spolupráce EÚ v Moldavsku (dvojročný grant EÚ 

v objeme 1 milión eur), kde bude agentúra v pozícii vedúceho partnera. 

 

Pretrvávajúca pandémia COVID-19 aj v roku 2021 poznačila možnosti realizácie projektov 

Sharing Slovak Expertise, ktorých ťažisko spočíva v poskytovaní a zdieľaní slovenských 

vedomostí a skúseností pri študijných pobytoch, stážach, vyslaniach odborníkov a odborných 

podujatiach. Z toho dôvodu boli v roku 2021 zrealizované len štyri projekty – dve študijné 

pobyty v SR v prvom polroku a dve vyslania odborníkov do partnerskej krajiny na konci roka. 

 

V roku 2021 boli taktiež zavedené podstatné kvalitatívne zmeny v spôsobe realizácie dotačných 

výziev SAMRS, výsledkom ktorých je efektívnejšia spätná väzba pre žiadateľov o dotácie, 

podrobnejšie a viac štandardizované informácie o realizácii podporených projektov a väčší 

súlad projektov s prierezovými témami ODA SR.  

 

Do výziev SAMRS zaviedla novú podmienku oprávnenosti z hľadiska súladu s prierezovými 

témami –  Životné prostredie a zmena klímy a Rovnosť príležitostí (rovnosť žien a mužov). 

SAMRS vypracovala formulár kontrolného zoznamu podmienok súladu žiadosti o poskytnutie 

dotácie s princípmi prierezových tém a integráciou prierezových tém do oprávnených 

projektových aktivít uvedených v žiadosti o poskytnutie dotácie. Zoznam bol súčasťou 

povinných príloh k žiadosti o poskytnutie dotácie.  

 

V oblasti medzinárodného úsilia o riešenie príčin migrácie SR v roku 2021 spolu s krajinami 

Vyšehradskej skupiny (V4) aktívne participovala na druhej etape projektu „Podpora 

integrovaného riadenia hraníc a migrácie v Líbyi“ prostredníctvom Zvereneckého fondu pre 

Afriku. Projekt prispel k obnove, vybaveniu a technickej pomoci pre pracoviská zabezpečujúce 

ochranu zdravia v kontexte migračných tokov na južnej hranici Líbye, a umožnil efektívnejšiu 

činnosť Líbyjskej pobrežnej stráže v Stredomorí prostredníctvom nadobudnutia troch 

služobných lodí. V pripravovanom spoločnom projekte krajín V4 a Nemecka, ktorého 

predmetom je rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry a zamestnanosti a manažovania migrácie 

osôb v Maroku, počas roka 2021 nebolo možné pristúpiť k realizácii z dôvodu dočasného 
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zhoršenia diplomatických vzťahov medzi Marokom a Nemeckom.  

 

V rámci partnerskej spolupráce s Rozvojovým programom OSN (UNDP) v roku 2021 MZVEZ 

SR naďalej pokračovalo v podpore Rozvojového fondu - Slovak Challenge Fund, ktorého 

cieľom je zapájať podnikateľský sektor do udržateľného rozvoja vo vybraných partnerských 

krajinách (Moldavsko a Severné Macedónsko) cez realizáciu inovatívnych slovenských 

nápadov. Využívanie expertných skúseností UNDP zo zapájania podnikateľského sektora do 

rozvojovej spolupráce sa premietlo aj do pokračujúcej podpory platformy zameranej 

predovšetkým na zvýšenie účasti slovenských subjektov na obstarávaniach rozvojových aktivít 

financovaných EÚ a rozvojovými inštitúciami. Spomedzi ďalších spoločných aktivít s UNDP 

pokračovala aj podpora druhej fázy iniciatívy Ženy v armáde na podporu rodovej rovnosti 

v rezortoch obrany a ozbrojených silách vybraných krajín západného Balkánu, ako aj projekt 

budovania energetickej efektívnosti Ukrajiny – posilnenie Centra energetickej efektívnosti 

a expertízy na Ukrajine. Spolupráca s UNDP na báze trojročného projektu 2018 – 2021 

s rozpočtom cca 900-tisíc eur sa skončila v decembri 2021. Na túto spoluprácu nadviazalo 

ďalšie trojročné partnerstvo 2022 – 2024 (podpísaním dohody medzi MZVEZ SR a UNDP 

v decembri 2021) s celkovou finančnou alokáciou 714 420 eur. Zameria sa najmä na podporu 

zapájania súkromného sektora do ODA SR, reformy bezpečnostného sektora vo 

vybraných krajinách západného Balkánu a posilňovanie odborných kapacít (MZVEZ SR 

a SAMRS). 

 

 

3.2 Ministerstvo financií SR 

 

V oblasti rozvojovej spolupráce sa v roku 2021 MF SR zameriavalo predovšetkým na napĺňanie 

svojich strategických priorít, t. j. podporu dobrého riadenia verejných financií, vrátane 

zdieľania skúseností a znalostí z tejto oblasti, podporu zapájania  slovenského podnikateľského 

sektora do rozvojových projektov a hľadania inovatívnych riešení v rozvojovej spolupráci. 

MF SR zároveň pokračovalo v aktívnej spolupráci a poskytovaní príspevkov do 

medzinárodných finančných inštitúcií. 

 

Príspevky MF SR na ODA dosiahli v roku 2021 výšku 97 912 748,62 eur, čo predstavovalo 

74,71% z celkovej ODA SR. Príspevok Slovenskej republiky do rozpočtu EÚ na rozvojovú 

spoluprácu bol v roku 2021 73,24 mil. eur a do Európskeho rozvojového fondu (EDF) 12,4 mil. 

eur.  

 

V rámci spolupráce so Skupinou Svetovej banky roku 2021 MF SR zrealizovalo tretiu tranžu 

splateného kapitálu vo výške 1,964 mil. USD v prospech Medzinárodnej banky pre obnovu 

a rozvoj v súvislosti so zvyšovaním základného imania. Cieľom financovania je mobilizácia 

zdrojov na rozvojové financovanie a zvýšenie objemu operácií v krajinách, kde banka pôsobí, 

v spojitosti s plnením cieľov udržateľného rozvoja. 

 

V roku 2021 bolo tiež schválené 20. doplnenie zdrojov Medzinárodného združenia pre 

rozvoj (IDA) Svetovej banky, ktoré je najdôležitejším medzinárodným fondom donorov pre 

najchudobnejšie krajiny sveta, pričom Slovenská republika sa bude podieľať sumou 2,88 mil. 

eur. Slovensko v rámci diskusie označilo za prioritné oblasti tému riadenia a inštitúcií, 

klimatické zmeny, mobilizáciu súkromných zdrojov a dlhovú udržateľnosť. Z geografického 

hľadiska sa Slovenská republika zameriava na krajiny, s ktorými má dlhodobejšie vzťahy 

v rámci rozvojových iniciatív, napr. Tadžikistan, Mongolsko, no balík schválených zdrojov 

bude určený pre všetky krajiny oprávnené čerpať z prostriedkov IDA. Okrem toho MF SR 
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prispelo sumou 120 000 eur na Iniciatívu na multilaterálne odpustenie dlhov (MDRI) určenú 

vybraným rozvojovým krajinám na zozname IDA, ktorú bude podporovať aj najbližších 

10 rokov celkovou sumou 1,38 mil. eur. 

 

V roku 2021 bolo schválené zvýšenie základného imania Medzinárodnej finančnej 

korporácie (IFC), na ktorom sa bude Slovenská republika podieľať sumou 14,8 mil. USD 

v rokoch 2021 – 2025. Cieľom financovania IFC je tvorba trhu a podpora súkromného sektora 

v rozvojových krajinách. Spolupráca s IFC sa v roku 2021 sústredila na rozvoj partnerstva 

a zlepšenie informovanosti o produktoch IFC. Do dialógu s IFC bola zapojená aj 

EXIMBANKA SR ako styčný bod pre súkromný sektor. V priebehu roka 2021 EXIMBANKA 

SR zorganizovala v spolupráci s partnermi z Maďarska a Českej republiky 2 špecializované 

webináre pre podnikateľské subjekty, s cieľom predstaviť im možnosti podpory ich projektov 

v spolupráci s IFC. EXIMBANKA SR následne zorganizovala bilaterálne rokovania s piatimi 

slovenskými firmami, pričom IFC prejavila osobitný záujem o dva projekty na Balkáne, 

spolupráca sa však zatiaľ neuskutočnila. 

 

Medzinárodná investičná banka (MIB) na základe rezolúcie Rady guvernérov z roku 2018 

schválila Program kapitalizácie banky na roky 2020-2022, v rámci ktorého sa Slovenská 

republika zaviazala kapitalizovať MIB vo výške 11,821 mil. eur v troch tranžiach. V roku 2021 

bola uhradená druhá tranža vo výške 4,433 mil. eur, ktorá bola rozpočtovaná v rámci štátnych 

finančných aktív. Keďže MIB bola zaradená medzi medzinárodné organizácie, ktoré sú 

oprávnené vykazovať príspevky do základného imania ako ODA, 29% z príspevku do 

kapitalizácie MIB sa môže vykázať ako ODA. Vzhľadom na bezprecedentnú situáciu na 

Ukrajine vláda SR dňa 23. 3. 2022 uznesením č. 219/2022 schválila materiál „Návrh na 

ukončenie členstva Slovenskej republiky v Medzinárodnej investičnej banke a Medzinárodnej 

banke hospodárskej spolupráce“. Po uskutočnení ďalších nevyhnutných formálnych krokov sa 

očakáva vystúpenie SR z týchto bánk, v dôsledku čoho MF SR nepredpokladá uhradenie tretej 

tranže uvedenej kapitalizácie. 

 

Aj v roku 2021 Slovenská republika pokračovala v implementácii aktivít Fondu Iniciatívy pre 

hospodársku odolnosť manažovaného Európskou investičnou bankou (EIB), cieľom ktorých 

je podpora hospodárskeho rastu a stability v krajinách južného susedstva a západného Balkánu. 

Aj s podporou príspevku MF SR v sume 2 mil. eur, poskytnutého v roku 2017, bolo v roku 

2021 schválených 9 operácií v objeme prevyšujúcom 107 mil. eur. 

 

V rámci spolupráce s Rozvojovou bankou Rady Európy (RB RE) prebieha podpora 

a implementácia projektov technickej asistencie zo Slovenského fondu pre inkluzívny rast. 

 

Spoločné aktivity s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR) pokračovali v nastavení 

a implementácii inovatívneho finančného produktu EBOR v oblasti dlhopisov so sociálnym 

dopadom. V tejto súvislosti bol uskutočnený podpis vyhlásenia o zámere medzi EBOR 

a UNDP. Pilotným projektom nástroja je podpora rozvoja agro-podnikateľského sektora 

a zlepšenia života drobných poľnohospodárov v Arménsku „Armenia Dairy Social Impact 

Bond“. Slovenská republika prostredníctvom MF SR poskytla EBOR finančnú podporu v sume 

250 tis. eur na technickú asistenciu a poradenstvo (presunom nevyužitých zdrojov zo staršieho 

bilaterálneho fondu technickej asistencie MF SR a EBOR). Ide o vôbec prvý projekt v rámci 

dlhopisov so sociálnym dopadom, ktorý Slovenská republika podporila, a to od konceptu až po 

realizačnú fázu. Okrem toho MF SR poskytlo nový príspevok v sume 350 tisíc eur do 

Regionálneho fondu Partnerstva východnej Európy pre energetickú efektívnosť a životné 

prostredie (E5P). Príspevok bol vyčlenený pre krajiny Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko 
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a Moldavsko v oblasti financovania technickej asistencie a investičných grantov na projekty 

zlepšenia energetickej efektívnosti, ochrany životného prostredia, znižovania emisie 

skleníkových plynov a posilnenia hospodárskej konkurencieschopnosti. 

 

V spolupráci s Medzinárodným menovým fondom (MMF) sa MF SR podieľa aj na riešení 

dopadov pandémie COVID-19 na najchudobnejšie krajiny, keďže práve najzraniteľnejšie štáty 

majú bez adekvátnej pomoci iba malé šance na obnovu ich ekonomík v zmysluplnom časovom 

horizonte. V roku 2021 MMF oslovil donorské krajiny s cieľom navýšenia prostriedkov vo 

fonde Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT), ktorý zabezpečuje bezúročné 

financovanie v prospech najmenej rozvinutých krajín  (LDCs). V reakcii na COVID-19 v roku 

2021 MMF uvoľnil finančnú podporu 53 (zo 69) oprávneným krajinám s nízkymi príjmami, 

pričom približne 14 miliárd USD bolo vyplatených ako pôžičky s nulovou úrokovou sadzbou 

práve z PRGT. MF SR sa v roku 2021 zmluvne zaviazalo poskytnúť do PRGT v období 2022 

– 2025 čiastku 7 mil. eur. 

 

V rámci operácií odpúšťania dlhov rozvojovým krajinám sa MF SR podieľalo na iniciatíve 

MMF "Heavily Indebted Poor Countries" na odpustenie dlhov a vyriešenie nedoplatkov 

Sudánu voči MMF. Záujmom je dosiahnutie poklesu dlhu Sudánu voči MMF tak, aby získalo 

prístup k rozvojovému financovaniu formou grantov a zvýhodnených pôžičiek. Vzhľadom na 

zložitú politickú situáciu v Sudáne koncom roka 2021 sa finančné operácie vo približne 4,5 mil. 

eur zrealizujú až v roku 2022 formou finančného príspevku do fondu MMF určeného pre 

najchudobnejšie krajiny. Ďalšou operáciou bolo odpustenie časti dlhu Čiernej Hory voči 

Slovenskej republike v súlade s pravidlami Parížskeho klubu veriteľov. Predmetný dlh vznikol 

ešte začiatkom 90. rokov minulého storočia ako zostatok na clearingovom účte medzi 

Juhoslovanskou socialistickou federatívnou republikou a Českou a Slovenskou Federatívnou 

republikou. Čiernej Hore bola na základe medzivládnej dohody odpustená čiastka vo výške 

964 731,03 eur. 

 

S cieľom zvýšiť zapojenie slovenských podnikateľov do rozvojovej spolupráce pokračoval aj 

program Podpory súkromného sektora. Program, ktorý funguje od roku 2015, je zameraný 

predovšetkým na menšie a stredné podniky, ktoré majú záujem a potenciál zapojiť sa do 

rozvojových tendrov medzinárodných finančných inštitúcií a medzinárodných organizácií. 

Časť poradenských aktivít realizuje MF SR v spolupráci s UNDP, zatiaľ čo podporu vo vzťahu 

k medzinárodným finančným inštitúciám, vrátane výkonu Private Sector Liaison Officer, t. j. 

styčného bodu pre súkromný sektor Svetovej banky, realizuje EXIMBANKA SR. Program sa 

sústredí na cielené budovanie partnerstiev, zvýšenie povedomia o obstarávacích procesoch 

a implementácii rozvojových projektov všeobecne. Podpora je poskytovaná tak pri identifikácii 

príležitostí a hľadaní partnerov v rozvojových krajinách, ako aj pri prípravách na zapojenie sa 

do konkrétnych tendrov. 

 

V rámci nástroja Resource Mobilisation Facility v roku 2021 MF SR v spolupráci 

s regionálnymi kanceláriami UNDP schválilo a pripravilo na realizáciu projekty pre štúdie 

uskutočniteľnosti a/alebo prípravu technickej dokumentácie v Čiernej Hore, Srbsku, Bosne 

a Hercegovine a Severnom Macedónsku. Ide o projekty v oblasti smart riešení pre mestá, 

obnoviteľnej energie a energetickej efektívnosti, podpory procesov dekarbonizácie a pod. 

Cieľom nástroja je na základe prieniku dopytu regionálnych zastúpení UNDP a expertízy 

slovenských podnikateľov identifikovať medzinárodné rozvojové projekty s najvyššou 

pravdepodobnosťou úspechu a podporiť realizáciu ich prípravnej fázy financovaním štúdií 

uskutočniteľnosti, a pod. Po vyhodnotení a selekcii projektov budú tieto predmetom tendrov, 

ktoré realizuje UNDP a o príležitosť na kontrakt sa budú môcť uchádzať aj slovenské firmy 



22 

 

 

alebo konzorciá so slovenskou účasťou. 

 

Úsilie EXIMBANKY SR o implementáciu schémy zvýhodnených vývozných úverov, 

ktorých cieľom je zvýšenie angažovanosti slovenského súkromného sektora na rozvojových 

trhoch, pokračovalo aj v roku 2021. Od nadobudnutia účinnosti novelizovanej legislatívy, ktorá 

upravila podmienky poskytovania zvýhodnených vývozných úverov tak, aby boli v praxi 

realizovateľné, rokovala EXIMBANKA SR o viacerých projektoch. V rôznych štádiách 

posudzovania sa aktuálne nachádzajú viaceré projekty, avšak v dôsledku pandémie sa proces 

ich negociovania značne spomalil, najmä z dôvodu prehodnotenia investičných priorít vlád 

v krajinách určenia.  

 

EXIMBANKA SR koncom roka 2021 úspešne ukončila proces tzv. Pillar Assessment-u a stala 

sa implementačným partnerom Európskej komisie pre delegované manažovanie zdrojov EÚ. 

Certifikácia EXIMBANKY SR na realizáciu delegovanej spolupráce EÚ by mala priniesť aj 

ďalšie príležitosti pre zapojenie podnikateľského sektora do rozvojovej spolupráce. 

 

Okrem spolupráce s podnikateľským sektorom sa aktivity MF SR a UNDP prostredníctvom 

programu Verejné financie pre rozvoj (http://publicfinance.undp.sk) dlhodobo a cielene 

orientujú na posilnenie odborných kapacít verejnej správy v partnerských krajinách v oblasti 

riadenia verejných financií. Program je súčasťou projektu MF SR a UNDP Verejné a súkromné 

financie pre rozvoj. V uplynulom roku MF SR poskytlo technickú asistenciu Bosne 

a Hercegovine, Čiernej Hore, Moldavsku, Severnému Macedónsku a Srbsku. V tomto období 

bolo pripravených a schválených 19 rôznych analýz, štúdií, návrhov zákonov a odporúčaní pre 

vládne inštitúcie. V  Moldavsku sa ukončil projekt spolupráce s MMF v oblasti zavedenia 

revízie výdavkov. Slovenskí experti vypracovali metodiku na revíziu výdavkov. V rámci témy 

hodnotenia rozvojových financií (Development Finance Assessment methodology) bol 

založený výbor, ktorý bude dohliadať na  implementáciu metodiky hodnotenia finančných 

tokov určených na rozvojové priority uvedené v Národnej rozvojovej stratégii Moldavsko 

2030. 

 

V roku 2021 pokračovali vzdelávacie aktivity v rámci projektu CEF Posilnenie kapacít 

ministerstiev pri hodnotení fiškálnych dopadov štrukturálnych reforiem – Moldavsko, ktorý je 

súčasťou regionálneho projektu EÚ. V dôsledku pandémie prebiehali aktivity predovšetkým 

online alebo v hybridnom formáte. Ušetrené finančné prostriedky plánované na zabezpečenie 

fyzickej účasti moldavských odborníkov boli presmerované na vedomostné produkty, 

hodnotenie vzdelávacích potrieb Moldavska a preklad štyroch prípadových štúdií (najnovšia 

bola spracovaná na tému Úloha účtovníctva pri naceňovaní štrukturálnych reforiem). 

 

V Srbsku prebieha spolupráca zameraná na rozvoj menej rozvinutých samospráv a zlepšovanie 

ich finančného plánovania. Pre obce Blace, Tutin, Bač, Nova Varoš and Prokuplje boli 

vypracované hodnotenia sociálneho a ekonomického rozvoja a analýzy šiestich sektorov. Pre 

obce Blace a Tutin boli pripravené rozvojové plány. Pre obce Mali Zvornik, Bački Petrovac, 

Petrovac na Mlavi, Kuršumlija and Sjenica boli zorganizované školenia zamerané na 

programové rozpočtovanie a kapitálové rozpočtovanie samospráv, v rámci ktorých si obce 

stanovovali priority a opatrenia na ich rozvoj. 

 

V Čiernej Hore v roku 2021 pokračovala technická asistencia v oblasti účtovníctva 

a výkazníctva verejného sektora. Bola vypracovaná správa Rozvoj kapacít v akruálnom 

účtovníctve a výkazníctve v Čiernej Hore. K manuálu Programový rozpočet samospráv Čiernej 

Hory a manuálu Strednodobý rozpočtový rámec čiernohorských obcí boli realizované 
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workshopy pre finančných odborníkov a zamestnancov obcí. Na podporu samospráv bol tiež 

vytvorený IT systém, ktorý umožňuje samosprávam predkladať finančné správy Ministerstvu 

financií a sociálnej starostlivosti Čiernej Hory podľa zákonných požiadaviek. Tiež sa posilnili 

aktivity pri príprave dokumentu Programu na podporu hospodárskych reforiem. 

 

V roku 2021 bola v Severnom Macedónsku vypracovaná komparatívna analýza legislatívneho 

rámca, ktorý reguluje transferové oceňovanie, a tiež boli pripravené zmeny v zákone o dani zo 

zisku. Prijatie zmien umožnia daňovému úradu Severného Macedónska zaviesť transferové 

oceňovanie. V komponente majetkových daní bola odovzdaná metodika na monitorovanie 

efektívnosti výberu miestnych daní na úrovni obcí a analýza návrhov zmien v metodike na 

oceňovanie majetku. Na základe týchto dokumentov bol pripravený zákon o majetkovom 

zdaňovaní, ktorý bol schválený parlamentom. V obci Sveti Nikole bola vyvinutá pilotná 

aplikácia na oceňovanie a výber majetkovej dane. Prvé výsledky ukázali, že výber majetkovej 

dane v tejto obci stúpne o 250%. 

V oblasti odhaľovania a kontroly neformálnej ekonomiky boli vypracované dva dokumenty: 

Návrh digitálnej platformy pre neformálnu ekonomiku a Zmapovanie sektorov, dôvodov 

a motivácie zapájania sa občanov a firiem do neformálnej ekonomiky. V septembri sa k tejto 

téme uskutočnila konferencia za účasti ministra financií, podpredsedu vlády pre boj proti 

korupcii, ministra práce a sociálnej politiky, veľvyslanca SR a zástupcu UNDP. V oblasti 

fiškálnej decentralizácie bola vypracovaná metodika, ktorá pomôže ministerstvu financií 

sledovať fiškálnu stabilitu obcí. 

V uplynulom roku bola dohodnutá nová iniciatíva v oblasti akruálneho rozpočtovania. 

 

V Bosne a Hercegovine sa za účelom hodnotenia finančných tokov určených na rozvojové 

ciele krajiny vypracoval dokument Konceptuálny a metodologický prístup k návrhu finančného 

rámca pre SDGs. V oblasti prepojenia financovania rozvojových výsledkov prebehlo niekoľko 

aktivít, ktoré viedli k odovzdaniu Hodnotenia prípravy finančných elementov programov 

uvedených v inštitucionálnych plánoch Bosny a Hercegoviny.   

 

V roku 2021 bola ukončená druhá fáza projektu Transformatívne vládnutie a financovanie 

II, implementovaného v partnerstve medzi MF SR a UNDP. Projekt bol podporený sumou 

3,7 mil. USD na roky 2018 – 2021. Zameral sa na (i) hľadanie inovatívnych spôsobov zapojenia 

verejnosti do správy vecí verejných a zefektívnenia služieb verejného sektora využívaním 

otvorených dát a (ii) pilotovanie projektov alternatívneho financovania rozvojových aktivít. 

Najvýznamnejším výstupom projektu je rozbehnutie viacerých inovácií v oblasti financovania 

rozvoja, ako napríklad crowdfundingu alebo investícií s rozvojovým/ sociálnym dopadom, tzv. 

development/ social impact bonds. Na zmiernenie dôsledkov pandémie COVID 19 bola v roku 

2021 spustená výzva na podporu projektov digitalizácie, inklúzie a zdravia pre menšie firmy, 

start-upy, akademikov a mimovládne organizácie na západnom Balkáne a vo Východnom 

partnerstve, BOOST Innovation Challenge. 15 vybraným projektom bol poskytnutý 

akceleračný program, networking s potenciálnymi donormi, a najlepším aj finančná podpora na 

realizáciu projektov. 

V rámci druhého kola výzvy City Experiment Fund boli finančne, ako aj poradenstvom 

v oblasti systémového prístupu (systemic portfolio appproach) podporené mestá v Arménsku, 

Čiernej Hore, Kazachstane, Kosove a Severnom Macedónsku. Rozvíjanie uvedených iniciatív 

v rokoch 2022 – 2024 bude pokračovať v rámci projektu Slovak Transformation Fund, ktorý 

sa v roku 2021 MF SR zaviazalo podporiť sumou takmer 3 mil. USD. 

 

V marci 2021 začala v rámci Addis Tax Inititative činnosť štyroch konzultačných skupín 

s rôznymi zameraniami korešpondujúcimi so štyrmi záväzkami uvedenými v ATI Deklarácii 
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2025 a odsúhlasenými pracovnými plánmi. Členstvo v skupinách poskytuje MF SR a Finančnej 

správe možnosti rozvoja technických kapacít, ako aj možnosť výmeny skúseností v rámci 

kreovania DRM politík s medzinárodnými donormi a partnermi. 

 

Od roku 2019 je MF SR členom a donorom programu PEFA (Public Expenditure and 

Financial Accountability), ktorý sa zameriava na zlepšovanie riadenia verejných financií 

prostredníctvom univerzálnej a štandardizovanej hodnotiacej metodiky, ako aj na podporu 

výskumu a budovania kapacít v rozvojových krajinách. MF SR sa podieľa na financovaní 

aktivít PEFA cez príspevky do zvereneckého fondu programu vo výške 1,5 mil. USD na 

prebiehajúce implementačné obdobie 2019 - 2021 (v dôsledku pandémie predĺžené do roku 

2023). V roku 2021 sa okrem samotných hodnotení PEFA program venoval nastavovaniu 

stratégie programu na nasledujúce roky, úprave riadiacej štruktúry, príprave agregovaného 

reportu v oblasti riadenia verejných financií na základe dát získaných v rámci hodnotení PEFA 

(Global PEFA Report), spustenie e-learningového programu k metodológii hodnotenia PEFA 

a pilotné testovanie „klimatického rámca“, ktorý hodnotí pripravenosť systému riadenia 

verejných financií reagovať na klimatickú zmenu. 

 

V roku 2021 MF SR a Svetová banka pokračovali v poskytovaní a promovaní e-learningového 

programu na zdieľanie slovenskej expertízy a skúseností z reforiem v oblasti riadenia verejných 

financií. Program je od júla 2018 sprístupnený na bezodplatné samoštúdium na vzdelávacej 

platforme Svetovej banky Open Learning Campus (https://olc.worldbank.org/). Kurz slúži ako 

doplnková aktivita k budovaniu odborných kapacít verejnej správy v partnerských krajinách 

a posilňuje aspekt zavádzania inovatívnych prístupov do rozvojových aktivít MF SR. Zvyšuje 

sa tak viditeľnosť a využiteľnosť slovenského know-how v rámci širšej celosvetovej expertnej 

komunity. 

 

V októbri 2021 sa MF SR stalo členom Koalície ministrov financií pre klimatické opatrenia. 

Jej cieľom je pomôcť krajinám zdieľať skúsenosti a dobrú prax za účelom integrácie otázok 

týkajúcich sa klímy do tvorby hospodárskej politiky a mobilizovať finančné prostriedky na 

implementáciu opatrení v oblasti klímy (klimatické rozpočtovanie, stratégie pre ekologické 

investície a verejné obstarávanie a pod.).  

 

MF SR tiež pokračovalo v implementácii úprav systému RIS.DEV určeného na evidenciu 

a vykazovanie slovenskej ODA. Výdavky spojené s krátkodobými expertnými aktivitami 

a administratívnymi nákladmi boli v sume cca 356 tis. eur. 

 

 

3.3 Ministerstvo vnútra SR 

 

Migračný úrad MV SR v roku 2021 realizoval projekt dvojstrannej rozvojovej spolupráce 

s Bosnou a Hercegovinou. Cieľom projektu bolo vytvoriť bezpečné a stabilné podmienky pre 

migrantov a pracovníkov z oblasti azylu. Projekt bol financovaný z nástroja Sharing Slovak 

Expertise v gescii SAMRS vo výške 9 613,04 eur.   

 

Multilaterálna rozvojová spolupráca je tvorená príspevkami pre medzinárodné organizácie 

aktívne v oblasti migrácie. Výška členského príspevku pre International Centre for Migration 

Policy Development (ICMPD) v roku 2021 bola 46 510 eur.  
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V súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich zo zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov13 (ďalej len „zákon o azyle“) sa 

poskytuje pomoc žiadateľom o udelenie azylu. Tento druh pomoci je vykazovaný ako výdavky 

na utečencov v krajine donora (in-donor refugee costs) podľa aktuálne platných pokynov a 

metodológie OECD14, s prihliadnutím na špecifiká prostredia a azylového systému SR. Ide 

najmä o náklady na prevádzku azylových zariadení a priamu pomoc žiadateľom o azyl, ktorí sa 

nachádzajú na území SR počas trvania azylového konania; konkrétne sú to najmä výdavky na 

ubytovanie, stravu, vreckové, tlmočenie, prepravu, zdravotné výdavky, mzdy zamestnancov 

pracujúcich pri výkone služby priamo so žiadateľmi a pod.  

 

Keďže niektoré služby sú poskytované prostredníctvom projektov, ako in-donor refugee costs 

je vykázaná iba oprávnená časť 25% financovaná z prostriedkov MV SR (štátneho rozpočtu). 

Zvyšná časť financovaná cez Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) sa nevykazuje.  

 

Za rok 2021 dosiahli uplatniteľné výdavky na utečencov v krajine donora sumu 895 727,10 

eur. Tieto výdavky možno v súlade s metodológiou vykazovania rozvojovej pomoci pre 

výdavky na utečencov v krajine donora rozdeliť na: 

 

1. Všeobecné náklady – 641 202,42 eur – Tieto náklady zahŕňajú údržbu a prevádzku 

azylových zariadení a mzdy personálu poskytujúceho služby pre žiadateľov o udelenie 

azylu. Všeobecné náklady sa vykazujú v plnej výške, nakoľko ich výška sa nemení 

v závislosti od počtu žiadateľov o udelenie azylu nachádzajúcich sa v azylových 

zariadeniach. 

2. Špecifické náklady – 254 524,50 eur – Do tejto položky sú zarátané náklady na stravovanie, 

vreckové, produkty základnej potreby (napr. hygienické pomôcky) základné výdavky na 

zdravotnú starostlivosť, náklady na cestovanie pre žiadateľov o azyl za účelom azylového 

konania, tlmočenie a preklady, ako aj 25% nákladov na projekty. V rámci tejto kategórie sa 

uplatňuje iba pomerná časť odvíjajúca sa od počtu žiadateľov z krajín, ktoré sú príjemcami 

ODA.  

 

MV SR bolo v roku 2021 aktívne zapojené do plnenia spoločných úloh v medzinárodných 

misiách a operáciách civilného krízového manažmentu pod vedením EÚ, OSN a OBSE. 

Celková hodnota ODA vykázanej Slovenskou republikou z týchto aktivít bola 735 728,17 eur. 

 

Za rok 2021 poskytla Slovenská republika materiálnu humanitárnu pomoc do zahraničia 

v rámci rozvojovej spolupráce celkom 17 krát. Pomoc bola poskytnutá týmto krajinám: 

Arménsko (dvakrát), Bosna a Hercegovina (dvakrát), Čierna Hora, Grécko, Keňa, 

Libanon,  Litva (dvakrát), Moldavsko, Rwanda, Severné Macedónsko, Srbsko, Ukrajina 

(dvakrát) a Vietnam. Finančné vyjadrenie materiálnej humanitárnej pomoci poskytnutej MV 

SR v roku 2021 predstavuje 1 087 928,89 eur.  

 

 

3.4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

MŠVVŠ SR v roku 2021 poskytlo celkovú ODA v objeme 1 500 115 eur. Náklady na vládne 

štipendiá a príspevky verejným vysokým školám súvisiace so vzdelávaním vládnych 

štipendistov predstavovali sumu vo výške 1 472 905 eur. Administratívne náklady na rozvojovú 

 
13 Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
14 Pokyny ku vykazovaniu rozvojovej pomoci pre utečencov, prijaté na rokovaní DAC na vysokej úrovni 31.10.2017. 

http://www.oecd.org/dac/DAC-HLM-2017-Communique.pdf  

http://www.oecd.org/dac/DAC-HLM-2017-Communique.pdf
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agendu boli v roku 2021 vo výške 27 210 eur. 

 

Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 bolo aj v roku 

2021 nižšie čerpanie vládnych štipendií. Mnohí študenti študovali dištančnou formou 

z domovskej krajiny a keďže vyplácanie vládneho štipendia je podľa zákona o rozvojovej 

spolupráci viazané na pobyt na Slovensku, študenti v uvedenom období vládne štipendium 

nepoberali. 

 

Významným príspevkom MŠVVŠ SR k rozvojovej spolupráci SR je podpora globálneho 

vzdelávania na Slovensku. V roku 2021 sa spustila príprava novej Stratégie globálneho 

vzdelávania na roky 2022 - 2026. Ide o materiál, ktorý bude priamo nadväzovať na Národnú 

stratégiu pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016. 

 

V súvislosti s prípravou tohto materiálu zastrešilo MŠVVŠ SR národný konzultačný proces 

prípravy Stratégie globálneho vzdelávania, s hlavnými partnermi MZVEZ SR a Európskou 

sieťou pre globálne vzdelávanie (Global Education Network Europe, GENE). Kľúčovým 

partnerom rezortu školstva v rámci participatívneho procesu tvorby verejných politík je pri 

príprave stratégie Platforma rozvojových organizácií - Ambrela. 

 

Nosnú časť národného konzultačného procesu tvorila činnosť pracovných skupín, ktoré 

reflektovali vybrané tematické okruhy globálneho vzdelávania - ľudské práva, životné 

prostredie, globálne občianstvo, udržateľný rozvoj a rozvojové vzdelávanie, interkultúrne 

vzdelávanie. V jednotlivých pracovných skupinách boli zastúpení predstavitelia verejnej 

správy, samosprávy, akademickej obce, ako aj občianskej spoločnosti. 

 

Členovia pracovných skupín na svojich stretnutiach diskutovali o jednotlivých témach 

a aspektoch globálneho vzdelávania, o cieľových skupinách stratégie, zručnostiach potrebných 

v oblasti globálneho vzdelávania, o posilnení postavenia globálneho vzdelávania a pod. Taktiež 

mali možnosť navrhnúť konkrétne odporúčania. Tento proces pokračuje aj v roku 2022. 

  

GENE a MŠVVŠ SR sa zmluvne tiež zaviazali poskytnúť každý 30 000 eur na vytvorenie 

mechanizmu spolufinancovania iniciatív globálneho vzdelávania. V novembri 2021 MŠVVŠ 

SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu globálneho 

vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese. Dňa 10. decembra 2021 komisia MŠVVŠ SR 

schválila poskytnutie dotácie pre všetky predložené žiadosti od štyroch žiadateľov: Nadácia 

Milana Šimečku, Slovenská nadácia pre UNICEF, Impact Games, Rada mládeže 

Bratislavského kraja. Každý projekt bol podporený sumou vo výške 10 000 eur. 

 

 

3.5 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 

MPRV SR v roku 2021 poskytlo celkovo na ODA SR sumu 628 071 eur, pričom jej 

multilaterálna časť činila 601 690 eur a bilaterálna 26 381 eur. Najväčšiu položku tvoril členský 

príspevok do Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) vo výške 

657 725,42 eur (po prepočítaní koeficientom určeným pre FAO na úrovni 83% predstavuje 

výška oprávnenej ODA 545 912,10 eur). MPRV SR ďalej prispelo do fondu na základe 

Dohovoru OSN pre boj proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom (UNCCD) 

sumou 11 310 eur. Príspevok MPRV SR do Európskej a stredozemskej organizácie na ochranu 

rastlín (EPPO) predstavoval 25 650 eur. Do Medzinárodnej asociácie pre skúšanie osív (ISTA) 

MPRV SR poskytlo 18 817,86 eur. 
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V rámci bilaterálnej rozvojovej spolupráce realizovalo MPRV SR prostredníctvom Národného 

potravinárskeho a poľnohospodárskeho centra – Výskumného ústavu potravinárskeho 

(NPPC-VÚP) pravidelný projekt pod názvom „Odborná a technická podpora krajín strednej 

a východnej Európy v oblasti potravinových databáz“. Budovaním kvalitných poznatkov 

v oblasti potravinových databázach a nutričného zloženia potravín sa prispieva k zlepšeniu 

potravinovej bezpečnosti a výživy, k napĺňaniu priorít FAO v regióne ako aj cieľov 

udržateľného rozvoja Agendy 2030. Úloha odbornej pomoci mala za cieľ budovanie kapacít, 

odbornú a technickú podporu vybraných rozvojových krajín, pričom príslušné aktivity boli 

prispôsobené vzniknutej situácii v súvislosti s pandémiou COVID-19. V roku 2021 

pokračovala v rámci tejto úlohy spolupráca s Albánskom a Kirgizskom. Na túto formu 

bilaterálnej rozvojovej spolupráce bolo čerpaných celkovo 26 381 eur, z čoho bolo 9 581 eur 

vykázaných ako ODA. 

 

 

3.6 Ministerstvo životného prostredia SR 

 

V roku 2021 sa MŽP SR zapájalo do aktivít v rámci nástroja „Sharing Slovak Expertise“ 

v gescii SAMRS spolu s jeho rezortnými organizáciami, ktoré tiež implementovali projekty z 

dotačnej schémy SAMRS. MŽP SR tiež prispelo povinnými a dobrovoľnými príspevkami do 

medzinárodných organizácií. Implementované projekty boli zamerané na ochranu životného 

prostredia, zmiernenie a prispôsobovanie sa dôsledkom zmeny klímy v rozvojových krajinách. 

Tieto projekty celkovo zlepšujú životné podmienky obyvateľov a majú pozitívny vplyv na 

zdravie, odolnosť a bezpečnosť v jednotlivých štátoch, čím znižujú tlak na migráciu 

obyvateľov. 

 

Bilaterálna rozvojová spolupráca – financované cez nástroje SAMRS 

 

V rámci bilaterálnej rozvojovej spolupráce boli v roku 2021 z dotačnej schémy SAMRS 

financované záverečné fázy dvoch projektov – v Gruzínsku (realizátorom bol Výskumný ústav 

vodného hospodárstva) a v Moldavsku (realizátorom bola Slovenská agentúra životného 

prostredia) v celkovej sume 6 378,91 eur. Oba projekty boli realizované od roku 2019 

a ukončené v septembri 2021.  

 

Pandémia COVID-19 mala vplyv v roku 2021 aj na implementáciu rozvojovej spolupráce 

v oblasti životného prostredia a zmeny klímy prostredníctvom nástroja „Sharing Slovak 

Expertise“. Tento bol od marca 2020 pozastavený a väčšina plánovaných študijných návštev 

a expertných misií bola odložená z dôvodu zrušenia zahraničných pracovných ciest 

a prijímania zahraničných návštev s cieľom obmedziť šírenie ochorenia COVID-19, resp. 

presunutá do online priestoru. 

V marci 2021 MŽP SR v spolupráci s VÚVH a SHMÚ zorganizovalo online školenie pre 

partnerské inštitúcie Srbska zamerané na výmenu skúseností z implementácie smernice 

o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality a smernice, ktorou sa 

ustanovujú environmentálne normy kvality v oblasti vodnej politiky.  

 

V oblasti ochrany prírody a biodiverzity sa v roku 2021 rozvíjala spolupráca expertov SR a 

Ukrajiny zameraná na manažment veľkých šeliem, ktorú koordinuje Štátna ochrana 

prírody SR v rámci projektu Life Euro Large Carnivores a do ktorej je zapojená aj Národná 

zoologická záhrada Bojnice s podporou Svetového fondu na ochranu prírody (WWF). 
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V novembri 2021 sa konala konzultácia slovenských expertov s partnermi z Čiernej Hory 

v oblasti manažmentu odpadov a odpadového hospodárstva, ktorú organizovalo MŽP SR 

v spolupráci s SAŽP. V rámci konzultácie bola predstavená implementácia príslušnej 

legislatívy, praktické opatrenia, činnosť Regionálneho centra Bazilejského dohovoru 

a príkladov dobrej praxe z oblasti inteligentného riadenia odpadov a digitalizácie. Následne bol 

pripomienkovaný návrh zákona o odpadoch Čiernej Hory zo strany slovenských expertov 

a sformulované odporúčania na jeho úpravu v časti zameranej na rozšírenú zodpovednosť 

výrobcov. 

 

Multilaterálna rozvojová spolupráca 

 

MŽP SR je pravidelným platcom povinných a dobrovoľných príspevkov v rámci 

multilaterálnej rozvojovej spolupráce. Okrem úhrady povinných príspevkov do 

medzinárodných organizácií sa MŽP SR zapojilo do spolupráce aj prostredníctvom úhrady 

dobrovoľných príspevkov v sume 37 100 eur. Medzi najvýznamnejšie povinné príspevky v 

roku 2021 patrili príspevok pre Zelený klimatický fond vo výške 500 000 eur hradený 

z Environmentálneho fondu a príspevok pre Multilaterálny fond Montrealského protokolu 

o látkach porušujúcich ozónovú vrstvu Zeme vo výške 373 558 eur. Z príspevkov sú o. i. 

financované projekty zamerané na ochranu životného prostredia, zmiernenie dôsledkov zmeny 

klímy a prispôsobenie sa na zmenu klímy v rozvojových krajinách. Zlepšujú aj celkovo životné 

podmienky obyvateľov a majú pozitívny vplyv na zdravie, odolnosť a bezpečnosť 

v jednotlivých štátoch, čím nepriamo znižujú tlak na migráciu obyvateľov. 

 

Celková výška vyplatených príspevkov v roku 2021 dosiahla 4 003 006,36 eur. Z toho je ako 

ODA vykázaná čiastka 1 145 916,85 eur. 

 

Vodohospodárska výstavba, štátny podnik (VV š. p.) a Slovenský hydrometeorologický 

ústav (SHMÚ) pokračovali v implementácii aktivít s Medzinárodným centrom na 

hodnotenie vôd (International Water Assessment Centre, IWAC) v Kazachstane v rámci Plánu 

práce IWAC na obdobie 2019-2021. SHMÚ a VV š.p. sa zapojili v apríli 2021 do workshopu 

MZVEZ SR  „Zelené oživenie Strednej Ázie“ v časti venovanej  vodným zdrojom 

a hydrometeorológii. 

SHMÚ zorganizoval v novembri 2021 školenie v oblasti hydrometeorologických služieb 

a manažmentu vôd pre zástupcov partnerských hydrometeorologických ústavov Strednej 

Ázie, do ktorého sa zapojila aj VV š.p. 

 

3.7 Ostatné ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy 

 

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) je zapojené do multilaterálnej rozvojovej 

spolupráce formou príspevkov zo štátneho rozpočtu. V roku 2021 prispelo MH SR na ODA 

SR formou členského príspevku do rozpočtu Svetovej obchodnej organizácie (WTO) 

celkovou sumou 735 900,69 eur. Okrem toho MH SR realizuje rozvojovú spoluprácu aj formou 

aktívneho zapájania sa do rozhodovacích procesov v rámci spoločnej obchodnej politiky EÚ 

a aktivít v rámci multilaterálnych organizácií a inštitúcií. Konzistentne podporuje spoločnú 

politiku EÚ pri uzatváraní regionálnych obchodných dohôd a regionálnych zón voľného 

obchodu s rozvojovými krajinami, ako aj unilaterálne poskytovanie colných preferencií 

rozvojovým krajinám prostredníctvom Všeobecného systému colných preferencií (GSP). 
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Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) poskytlo v roku 2021 formou členského príspevku 

do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) multilaterálnu ODA v objeme 683 881,96 eur 

(pri vykazovaní ODA sa pre WHO uplatňuje koeficient 76%, vykázaná ODA tak predstavuje 

519 750,29 eur). 

V priebehu roku 2021 sa MZ SR podieľalo aj na realizácii bilaterálnej materiálnej pomoci 

formou darovania vakcín 12 krajinám, z ktorých 10 krajín je príjemcami ODA. Šiestim ODA 

krajinám boli darované vakcíny v celkovej hodnote 2 943 545 eur a päť ODA krajín profitovalo 

z vakcín darovaných v rámci mechanizmu COVAX. 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) realizovalo ODA v roku 2021 

formou členského príspevku do Medzinárodnej organizácie práce (ILO) v objeme 

560 919 eur (pri vykazovaní ODA sa pre ILO uplatňuje koeficient 60%, vykázaná ODA tak 

predstavuje 336 551,40 eur).  

 

Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD SR) prispel formou riadneho členského príspevku do 

Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo výške 560 382,94 eur (uplatňuje 

sa koeficient 33%, vykázaná ODA predstavuje 184 926,37 eur). Dobrovoľný príspevok ÚJD 

SR do Fondu technickej spolupráce MAAE (TCF) predstavoval v roku 2021 čiastku 

133 880 eur. Národný participačný príspevok (National Participation Cost) bol uhradený 

v sume 11 246 eur.  

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) poukázalo v roku 2021 členský príspevok 

do Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) vo výške 148 723,22 eur (po zohľadnení 

koeficientu 18% predstavuje vykázaná ODA 26 770,18 eur). MDV SR zároveň v priebehu roku 

2021 prispelo do Svetovej poštovej únie (UPU) sumou 129 431,63 eur (po zohľadnení 

koeficientu 16% predstavuje vykázaná ODA 20 709,06 eur). 

 

Ministerstvo kultúry SR v roku 2021 poukázalo rámci nepovinných príspevkov 4 500 eur do 

fondu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.  

 

Ministerstvo obrany SR (MO SR) prostredníctvom Ústredia ekumenickej pastoračnej 

služby v OS SR a OZ SR a v spolupráci s ďalšími rezortmi, najmä MV SR, MZVEZ 

SR poskytlo v roku 2021 humanitárnu pomoc Slovenskej republiky piatim krajinám: Čiernej 

Hore, Srbsku, Bosne a Hercegovine, Severnému Macedónsku a Litve. Hodnota materiálu 

poskytnutého priamo, alebo prostredníctvom MV SR predstavovala 128 418 eur. 

 

V súlade s mechanizmom humanitárnej pomoci SR do zahraničia (uznesenie vlády SR č. 

310/2006 z 12.6.2006) bolo s použitím prostriedkov ODA k 31.12.2021 uskutočnených päť 

dodávok materiálnej humanitárnej pomoci. Čiernej Hore a Srbsku bolo poskytnutých 250 

hygienických balíčkov v hodnote 1 375 eur v reakcii na pandémiu COVID-19 a oficiálnu 

žiadosť registrovanú v Koordinačnom centre EÚ pre reakcie a núdzové situácie (ERCC). Bosne 

a Hercegovine bolo poskytnutých 1 000 hygienických balíčkov v hodnote 7 300 eur v reakcii 

ma zhoršenie nelegálnej migrácie. Materiálna pomoc smerovala do teritória pôsobnosti 

SLOVCON LOT House Foča a Višegrad, časť materiálu na boj proti COVID do nemocnice v 

Mostare a časť materiálu na znižovanie migračnej záťaže do utečeneckého tábora Blažuj pri 

Sarajeve do teritória pôsobnosti LOT House Novo Sarajevo. 300 hygienických balíčkov 

v celkovej hodnote 2 400 eur bolo poskytnutých pre migračný tábor Lipa, ktorý je v správe 

IOM. Severnému Macedónsku boli poskytnuté 4 pľúcne ventilátory typu Chirana Aura Basic 

od spoločnosti Chirana Medical a. s. v hodnote 100 000 eur cez Zverenecký fond NATO pre 

zvládnutie pandémie (PRTF). Litve bolo poskytnutých 1500 ks hygienických balíčkov v 
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celkovej hodnote 12 300 eur v rámci reakcie na prudký nárast nelegálnej migrácie cez hranice 

BY. 

 

Z rozpočtových prostriedkov ODA SR bolo v roku 2021 zabezpečených aj 1000 hygienických 

balíčkov v sume 6 418 eur  pre reakciu na humanitárnu ad-hoc situáciu spojenú s utečeneckou 

krízou; najmä v miestach pôsobenia OS SR, využitých v rámci následných dodávok materiálnej 

humanitárnej pomoci SR do zahraničia.       

 

V rámci multilaterálnej rozvojovej spolupráce prispelo MO SR v roku 2021 formou finančného 

príspevku v sume 50 000 eur do zvereneckého fondu UNMAS (UN Mine Action Service) na 

podporu  projektu UNMAS v Iraku. 

 

Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) poskytlo príspevok vo výške 30 000 eur do 

Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM). Tento jednorazový príspevok bol poskytnutý 

na základe žiadosti IOM o dotáciu na projekt rozvojového vzdelávania s názvom „Aj my sme 

tu doma II.“. Hlavným účelom projektu je podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže 

v oblasti migrácie a zvýšenie povedomia u žiakov ZŠ o tejto problematike na Slovensku.  

 

Úrad priemyselného vlastníctva SR poskytol príspevok do Svetovej organizácie duševného 

vlastníctva (WIPO) vo výške 127 374,94 eur. 

  



31 

 

 

4 Prehľad bilaterálnej rozvojovej spolupráce MZVEZ SR/SAMRS 

v roku 2021 
 

SAMRS je rozpočtovou organizáciou MZVEZ SR. Jej poslaním je zabezpečiť realizáciu 

ODA SR v súlade s programovými a koncepčnými dokumentmi MZVEZ SR a vlády SR, 

záväznými dokumentmi EÚ, OSN, OECD, ako aj ostatnými medzinárodnými organizáciami 

a záväzkami. Realizáciu rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci zabezpečuje 

poskytnutím dotácií, budovaním kapacít, poskytnutím vedomostí a skúseností, vysielaním 

dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov, ako aj podporou podnikateľského prostredia 

v súlade so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 - 2023.  
 

SAMRS realizovala aktivity podľa vládou SR schváleného Zamerania dvojstrannej  rozvojovej 

spolupráce na rok 2021 a indikatívneho rozpočtu. Z nástrojov rozvojovej spolupráce sa 

využívali dotácie pre slovenské subjekty, finančné príspevky na humanitárnu pomoc alebo 

spoluprácu poskytovanú zahraničným subjektom a finančné príspevky poskytované cez 

zastupiteľské úrady Slovenskej republiky (tzv. mikrogranty) na podporu aktivít miestnych 

organizácií v partnerských krajinách. Okrem spolupráce s domácimi a zahraničnými 

organizáciami, SAMRS financovala aj aktivity na  zvyšovanie povedomia verejnosti 

o rozvojovej spolupráci a poskytovanie vedomostí a skúseností. 
 

Schválený rozpočet SAMRS na rok 2021 vo výdavkovej časti predstavoval sumu 

8 912 821 eur. V priebehu roka bol rozpočtovými opatreniami upravený15 na sumu 7 083 

780 eur. K 31.12.2021 bolo celkové čerpanie rozpočtu SAMRS vo výške 6 948 192 eur, čo 

predstavuje 98,09% k upravenému rozpočtu. Administratívne náklady SAMRS v roku 2021 

predstavujú sumu 622 963,80 eur.  
 

Podrobnejší prehľad čerpania rozpočtu SAMRS sa nachádza v nasledujúcich tabuľkách. 

V tabuľke v prílohe je prehľad výdavkov, ktoré sa vykázali ako ODA. 

 

Tabuľka č. 8 Prehľad čerpania finančných prostriedkov v roku 2021 

Ekonomická 

klasifikácia 

Schválený 

rozpočet 

v eurách 

Upravený 

rozpočet 

v eurách 

Čerpanie 

v eurách 

% podiel 

k upravenému 

rozpočtu 

610 Mzdy, platy, 

služobné príjmy 

a ostatné vyrovnania 

352 149,00 379 574,00  378 692,00 99,77 % 

620 Poistné a príspevok 

do poisťovní 
120 440,00 143 877,00 143 298,00 99,60 % 

630 Tovary a služby 91 712,00 255 044,00 251 784,00 98,72 % 

640 Bežné transfery 8 348 520,00 5 240 169,00 5 109 302,00 97,50 % 

720 Kapitálové 

transfery 
0 1 065 116,00 1 065 116,00 100% 

SPOLU 8 912 821,00 7 083 780,00 6 948 192,00 98,09% 

Zdroj: Výročná správa SAMRS 2021 

  

 
15 Išlo o zmenu disponentúry rozpočtových prostriedkov na realizáciu projektu viacstrannej rozvojovej 

spolupráce v Maroku na základe uznesenia vlády SR č. 85/2020 zo SAMRS na MZVEZ SR. 
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Tabuľka č. 9 Prehľad výdavkov na aktivity a chod SAMRS v roku 2021 

Iné výdavky Alokácia v eurách Čerpanie v eurách 

Administratívne náklady SAMRS 564 301,00 622 963,80 

Rozvojoví diplomati (KE, MD, 

GE) 
250 000,00 233 702,00 

Verejná informovanosť 70 000,00 52 161,81 

Budovanie kapacít SAMRS a 

aktérov ODA 
10 000,00 3 691,22 

Evaluácia projektov 50 000,00 50 880,00 

Audit projektov 60 000,00 60 411,00 

Spolu 1 004 301,00 1 023 809,89 

Zdroj: Výročná správa SAMRS 2021 

 

4.1 Dotácie 

 

V priebehu mesiacov január a február 2021 boli na webovej stránke SAMRS zverejnené výzvy 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na humanitárne a rozvojové projekty vrátane 

výziev na zapojenie podnikateľského prostredia do rozvojovej spolupráce, spolufinancovanie 

projektov EÚ a vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín. 

Všetky výzvy boli vyhlásené v súlade s vládou SR schváleným zameraním na aktuálny rok 

a schválené MZVEZ SR. Oprávnenými žiadateľmi boli subjekty mimovládneho sektora, 

príspevkové organizácie, rozpočtové organizácie a v prípade výzvy na podporu nových 

podnikateľských partnerstiev aj subjekty podnikateľského sektora. 

SAMRS v roku 2021 vyhlásila okrem štandardných výziev aj dve nové výzvy, a to na podporu 

rozvojových intervencií na Ukrajine a odovzdávania skúseností v Gruzínsku.. Vo všetkých 

výzvach boli uvedené prierezové témy, sektorové priority a špecifické ciele vychádzajúce zo 

Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 - 2023. 

V priebehu roka 2021 vyhlásila SAMRS celkom jedenásť výziev na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Zo 131 

podaných žiadostí bolo ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí schválených 45 

žiadostí (34%).  

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza prehľad všetkých vyhlásených výziev. 

 

Tabuľka č. 10 – Prehľad výziev SAMRS na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie v roku 

2021 

Číslo výzvy Názov 
Alokácia 

v eurách 

Výška 

schválených 

dotácií 

v eurách 

SAMRS/2021/RV/1 
Podpora globálneho a 

rozvojového vzdelávania 
120 000,00  119 801,10  

SAMRS/2021/ZB/1 
Podpora odovzdávania skúseností 

na západnom Balkáne 
400 000,00  653 204,80  
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SAMRS/2021/GE/1 
Podpora odovzdávania skúseností 

v Gruzínsku  
500 000,00  282 038,50  

SAMRS/2021/PPP/1 
Podpora nových podnikateľských 

partnerstiev 
500 000,00  199 940,00  

SAMRS/2021/EK/1 

Podpora projektov slovenských 

organizácií schválených v rámci 

rozvojových nástrojov Európskej 

komisie prostredníctvom 

poskytnutia spolufinancovania 

80 000,00  46 939,48  

SAMRS/2021/KE/1 
Podpora rozvojových intervencií 

v Kenskej republike  
500 000,00  528 603,20  

SAMRS/2021/MD/1 
Podpora rozvojových intervencií 

v Moldavskej republike 
500 000,00  580 018  

SAMRS/2021/SSA/

1 

Podpora rozvojových intervencií 

vo východnej subsaharskej Afrike 

(Etiópia, Južný Sudán, Keňa, 

Rwanda, Tanzánia a Uganda) 

300 000,00  200 000,00  

SAMRS/2021/HUM

/1 

Zmiernenie negatívnych vplyvov 

migračnej a utečeneckej krízy 

spôsobenej vojnovými konfliktmi 

a pretrvávajúcou krízou v 

regiónoch Stredného a Blízkeho 

východu (Libanon, Irak, Sýria) 

1 000 000,00  999 914,97  

SAMRS/2021/UA/1 
Podpora rozvojových intervencií 

na Ukrajine  
300 000,00  290 282,00  

SAMRS/2021/D/1 

Vysielanie dobrovoľníkov 

a expertov-dobrovoľníkov do 

rozvojových krajín 

139 520,00  139 520,00  

Spolu  
4 339 520,00  4 040 262,05 

Zdroj: Výročná správa SAMRS 2021 

 

4.1.1 Podpora rozvojových intervencií – Kenská republika 

Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v roku 2021 bola podpora 

udržateľného a spravodlivého sociálno-ekonomického rozvoja Kenskej republiky 

prostredníctvom intervencií v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, potravinovej bezpečnosti, 

podpory tvorby trhového  prostredia, podnikania a inovácií s výhľadom na sociálno-

ekonomické oživenie v post-pandemickom období. Výzva reflektovala tieto sektorové priority: 

 

1. kvalitné vzdelávanie - znížiť úroveň nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu ku 

kvalitnému vzdelávaniu a získavaniu praktických zručností; 
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2. dobré zdravie - zlepšiť zdravotný stav obyvateľov s osobitným dôrazom na deti 

a matky, sprístupnením kvalitnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti.; 

3. potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo, infraštruktúra a udržateľné 

využívanie zdrojov – posilniť potravinovú bezpečnosť budovaním odolnosti miestnych 

komunít voči dopadom zmeny klímy v poľnohospodárstve; 

4. podpora trhového prostredia - podporiť tvorbu pracovných miest prostredníctvom 

udržateľného ekonomického rozvoja. 

 

V rámci dotačnej výzvy boli v roku 2021 schválené tri projekty so súhrnnou dotáciou vo výške 

528 603,20 eur. 

 

Cieľom projektu Rozšírenie kapacity základnej školy Filip Neri na strednú školu – fáza 3 

žiadateľa Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. (dotácia 200 000 eur) 

je zvýšiť podiel mladých ľudí s kvalitným vzdelaním v oblasti poľnohospodárstva a ochrany 

životného prostredia a dobudovaním infraštruktúry strednej školy v Joske. Cieľovou skupinou 

je 540 žiakov a počas implementácie sa postavia a technicky vybavia štyri nové triedy pre 

stredoškolskú výučbu, na ktorú sa zamestná 10 nových učiteľov. Silnou stránkou projektu, 

ktorý svojimi aktivitami završuje doterajšiu komplexnú intervenciu podporenú z prostriedkov 

SlovakAid, je výrazný sociálny aspekt, nakoľko škola poskytuje vzdelanie aj sirotám. 

 

Cieľom projektu Zavedenie výroby a využitia slovenského pľúcneho ventilátora Q-vent pre 

„bridging“ terapiu pacientov s COVID-19 a jednoduché lekárske zákroky žiadateľa Univerzita 

Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta (dotácia 128 603,20 eur) je významne 

zmierniť následky vzniknutej krízy v súvislosti s ochorením COVID-19 prostredníctvom 

alternatívneho pľúcneho ventilátora Q-vent v miestach, kde nie je dostupná klasická pľúcna 

ventilácia. Sekundárne určenie je pre dychovú podporu pacientov počas jednoduchších 

zákrokov. V rámci projektu sa vyškolia miestni odborníci na výrobu tohto zariadenia 

z dostupných zdrojov a zdravotnícky personál na manipuláciou s týmto zariadením. Na oboch 

univerzitách vznikne start-up s technickým tímom a platformou v Keni aj SR. Prínosom 

projektu je jeho ekonomická dimenzia prostredníctvom spolupráce so slovenskými 

podnikateľmi. Zámer zároveň nadväzuje aj na testovanie alternatívnej pľúcnej ventilácie  

Q-vent v Keni, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2020 s finančnou podporou z Projektovej 

schémy MZVEZ SR na podporu ekonomickej diplomacie.  

 

Cieľom projektu Kvalitná zdravotná starostlivosť s dôrazom na matky a deti v oblasti Masol 

žiadateľa Dvojfarebný svet, o. z. (dotácia 200 000 eur) je zlepšiť zdravotný stav obyvateľov 

v oblasti Masol. V rámci projektu sa v Dr. Roth Roden Tikit Mission Health 

Center  zrekonštruujú existujúce priestory, zriadia chýbajúce oddelenia, kúpi vybavenie, 

vyškolí personál, poskytne zdravotná liečebno-preventívna starostlivosť a uskutočnia osvetové 

podujatia o rizikách ženskej obriezky pre miestnu komunitu.  

 

4.1.2 Podpora rozvojových intervencií – Moldavsko 

 

Slovenská republika dlhodobo podporuje transformačné úsilie Moldavska, jeho ekonomický 

rast a poskytuje mu pomoc pri implementácii reforiem. Výzva v roku 2021 bola zameraná na 

podporu udržateľného a spravodlivého sociálno-ekonomického rozvoja Moldavskej republiky 

prostredníctvom intervencií v oblasti dobrej správy vecí verejných, infraštruktúry 

a udržateľného využívania zdrojov a tvorby trhového prostredia. Hlavnými sektorovými 

prioritami boli: 
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1. dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti – odovzdávaním 

reformných skúseností Slovenskej republiky podporiť budovanie stabilného 

a demokratického Moldavska s efektívne fungujúcou štátnou správou, samosprávou 

a silnou občianskou spoločnosťou vrátane podpory úsilia na procesy obnovy v post-

pandemickom období; 

2. infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov – zlepšiť kvalitu života 

a zdravia obyvateľov Moldavska prostredníctvom efektívneho a udržateľného 

manažmentu vodných zdrojov, odpadového hospodárstva a ochrany životného 

prostredia  v kontexte post-pandemického obdobia; 

3. podpora tvorby trhového prostredia - zlepšiť výkonnosť podnikateľského sektora 

prostredníctvom podpory zavádzania inovácií v mikro-, malých a stredných podnikoch 

a udržateľnej zamestnanosti s ohľadom na kontext post-pandemického obdobia. 

 

V roku 2021 boli v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie schválené tri 

projekty v celkovej výške 580 018 eur. 

Cieľom projektu „Zlepšenie kvality života obyvateľov mesta Rezina: zabezpečenie prístupu 

k systému kanalizácie“ je zvýšenie kvality života obyvateľov mesta prostredníctvom lepšieho 

prístupu ku kanalizácii a zvyšovania povedomia o význame čistenia odpadových vôd. Projekt 

pozostáva z dvoch komponentov: 1) zabezpečenie kvalitnej infraštruktúry v oblasti vody 

a sanitácie vybudovaním časti kanalizácie v dĺžke 3 390 m pre potreby cca 225 domácností; 2) 

práca s verejnosťou v meste Rezina a bezprostrednom okolí za účelom zvyšovania povedomia 

o zodpovednom prístupe k životnému prostrediu. Realizátorom je Regionálna rozvojová 

agentúra Senec – Pezinok, výška dotácie je 198 200 eur. 

Hlavným cieľom projektu „Budovanie dobrej správy vecí verejných prostredníctvom podpory 

transparentnosti, digitalizácie a sociálnej inklúzie na juhu Moldavska“ je podporiť dobrú 

správu vecí verejných v južných oblastiach Moldavska cez posilnenie transparentnosti 

a informatizácie v samosprávach a zefektívňovania sociálnych služieb poskytovaných 

zraniteľným skupinám obyvateľstva. V rámci prvého komponentu bude zriadené klientske 

centrum v meste Basarabeasca a zefektívnené fungovanie existujúcich klientskych centier 

v ďalších piatich samosprávach podporených v predchádzajúcom projekte SlovakAid. Druhý 

komponent projektu je zameraný na zlepšenie poskytovania služieb pre zraniteľné skupiny 

obyvateľstva prostredníctvom posilňovania kapacít samospráv v angažovaní ďalších 

relevantných aktérov občianskej spoločnosti. Projekt s dotáciou 181 818 eur realizuje Človek 

v ohrození, n. o. 

Projekt „Budovanie funkčného a udržateľného systému odpadového hospodárstva v obci 

Criuleni“  umožní zlepšiť kvalitu života a zdravia obyvateľov Criuleni a dvoch priľahlých obcí 

prostredníctvom budovania systému odpadového hospodárstva v súlade s miestnymi potrebami 

a národnými zákonnými požiadavkami. V rámci projektu bude vypracovaná nová stratégia 

odpadového hospodárstva spolu s akčným plánom. Projekt posilní kapacity miestnych 

zainteresovaných strán v odpadovom hospodárstve cez školenia a študijné cesty a bude 

zakúpená aj potrebná technika a vybavenie v podobe odpadkových košov, kontajnerov 

a smetiarskeho auta. Realizátorom projektu je Slovenská katolícka charita a schválená dotácia 

je 200 000 eur. 

 

4.1.3 Podpora rozvojových intervencií – západný Balkán 

 

Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v roku 2021 bola podpora 
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demokratizačného a reformného procesu odovzdávaním transformačných skúseností 

Slovenskej republiky z relevantných oblastí, skvalitnenie života a zdravia obyvateľov 

a výkonnosť podnikateľského sektora s výhľadom na sociálno-ekonomické oživenie v post-

pandemickom období. Výzva bola teritoriálne zameraná na krajiny západného Balkánu, 

konkrétne Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko 

a Kosovo[116]. Výzva bola zameraná na tieto sektory:  

 

1. podpora dobrej správy vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti – 

zdieľaním reformných skúseností Slovenskej republiky podporiť efektívne fungujúcu 

štátnu správu, samosprávu a silnú občiansku spoločnosť; 

2. infraštruktúra a udržateľné využívanie zdrojov - zlepšiť kvalitu života a zdravia 

obyvateľov prostredníctvom udržateľného rozvoja infraštruktúry, udržateľného 

využívania zdrojov a ochrany životného prostredia; 

3. podpora tvorby trhového prostredia - zlepšiť výkonnosť podnikateľského sektora 

prostredníctvom podpory zavádzania inovácií v mikro-, malých a stredných podnikoch 

a podpory udržateľnej zamestnanosti. 

 
V rámci výzvy bolo schválených päť dotácií v celkovej výške 653 204,80 eur. 

Cieľom projektu Uplift Západný Balkán – rozšírenie start-upového akcelerátora smerom 

k zvýšeniu investícií pre podnikateľov v regióne žiadateľa Slovenská organizácia pre výskumné 

a vývojové aktivity, o. z. (dotácia 135 490 eur) je rozšíriť a vybudovať start-up akceleračný 

program v Severnom Macedónsku a Kosove. Projekt nadväzuje na start-upový program 

žiadateľa v Albánsku, ktorý bol podporený z prostriedkov SlovakAid. Školiaci program 

UPLIFT pripravuje start-upy a mladých podnikateľov na podnikanie, pričom využíva prenos 

slovenských skúseností z tejto oblasti. 

Cieľom projektu Podpora dosiahnutia hygienických štandardov EÚ a zapojenia žien včelárok 

pri spracovaní včelích produktov vo Vojvodine žiadateľa Národné poľnohospodárske 

a potravinárske centrum (dotácia 133 512,80 eur) je podpora včelárstva ako jedného z 

rozhodujúcich faktorov udržateľného hospodárenia na pôde a zapojenia žien do spracovania 

včelích produktov. Aktivity zahŕňajú aj zvýšenie odbornej spôsobilosti včelárov a činnosti na 

rozvoj agroturistiky prepojenej s včelárstvom.  

 

Cieľom projektu Budovanie efektívne fungujúcich orgánov štátnej správy pre kontrolu služieb 

pracovného lekárstva v Srbsku a Severnom Macedónsku žiadateľa Regionálna rozvojová 

agentúra Senec-Pezinok (dotácia 188 450 eur) je na prenos slovenských skúseností z oblasti 

pracovného lekárstva vytvorením funkčných digitálnych registrov pre evidenciu preverovaných 

podozrení na choroby z povolania a priznaných chorôb z povolania. Umožní sa tak lepšia 

analýza obsiahnutých údajov a plnenie povinnosti oboch krajín pri podávaní správ do Európskej 

štatistiky chorôb z povolania. 

 

Cieľom projektu Podpora lokálnej demokracie a transparentnosti v Kosove žiadateľa 

Transparency International Slovensko (dotácia 95 754 eur) je zlepšiť fungovanie miestnej 

demokracie v Kosove prenosom slovenských skúseností z reforiem na zvýšenie 

transparentnosti radníc a vyššieho zapojenia verejnosti do lokálnej politiky. Otvorenosť 

kosovských samospráv bude zmeraná prispôsobením slovenskej metodológie v dvoch ročných 

rebríčkoch transparentnosti všetkých 38 kosovských miest, s cieľom zvýšiť skóre miest o 20 

 
 
16 Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244(1999) 

a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova. 
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percent za dva roky. 
 
Projekt Národný konvent v Albánsku žiadateľa Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre 

zahraničnú politiku, n. o. (dotácia 99 998 eur) nadväzuje na jeho doterajšie aktivity v Albánsku, 

projekt sa zameriava na funkčnosť a udržateľnosť platformy na inštitucionalizovanú verejnú 

diskusiu o otázkach európskej integrácie na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, 

podnikateľských a záujmových inštitúcií, ako aj na posilnenie kapacít krajiny pre rokovania o 

vstupe do EÚ. 

 

4.1.4 Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku 

Aj v roku 2021 SR pokračovala v súlade s programovým zameraním v podpore 

demokratizačného a reformného procesu v Gruzínsku odovzdávaním transformačných 

skúseností SR z relevantných oblastí, v podpore kvality života a zdravia obyvateľov a 

výkonnosti podnikateľského sektora s výhľadom na sociálno-ekonomické oživenie v post-

pandemickom období. Výzva bola zameraná na tri sektory:  

 

1. podpory dobrej správy vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti – 

odovzdávaním reformných skúseností Slovenskej republiky podporiť efektívne 

fungujúcu štátnu správu, samosprávu a silnú občiansku spoločnosť, vrátane podpory 

úsilia na procesy obnovy v post-pandemickom období; 

2. infraštruktúry a udržateľného využívania prírodných zdrojov - zlepšiť kvalitu 

života a zdravia obyvateľov prostredníctvom udržateľného rozvoja infraštruktúry, 

udržateľného využívania prírodných zdrojov a ochrany životného prostredia v kontexte 

post-pandemického obdobia; 

3. podpory tvorby trhového prostredia - zlepšiť výkonnosť podnikateľského sektora 

prostredníctvom podpory zavádzania inovácií v mikro-, malých a stredných podnikoch 

a podpory udržateľnej zamestnanosti, s ohľadom na kontext post-pandemického 

obdobia. 

 

V rámci výzvy boli schválené tri dotácie v celkovej výške 282 038,50 eur.   

 

Projekt Podporované zamestnávanie a optimalizácia služieb v politike práce v Gruzínsku má 

za cieľ zvýšiť systematickosť a podporiť optimalizáciu opatrení v oblasti práce so zdravotne 

postihnutými osobami a zlepšovať podmienky na trhu práce pre zdravotne postihnutých ľudí 

na regionálnych úrovniach. Projekt sa zameria na prenos reformných skúseností SR z oblasti 

podporovaného zamestnávania, sociálnej ekonomiky a sociálnych inovácií. Podporí 

zvyšovanie kompetenčnej úrovne pracovníkov s osobami so zdravotným postihnutím, vrátane 

mapovania potrieb, priamych školení, okrúhlych stolov s verejnými predstaviteľmi 

a konferencie pre zainteresovanú odbornú verejnosť. Výsledkom projektu budú vypracované 

odporúčania pre konkrétne skvalitnenie verejnej politiky Gruzínska v tejto oblasti. 

Realizátorom projektu je TENENET, schválená dotácia predstavuje 96 063 eur.  

 

Projekt Rozvoj komunít pozdĺž administratívnej hraničnej línie oddeľujúcej región Cchinvali 

od zvyšku Gruzínska s dôrazom na miestnu samosprávu a rozvoj sa zameriava na vybudovanie 

kapacít miestnej samosprávy v zraniteľných komunitách pozdĺž administratívnej hraničnej línie 

oddeľujúcej región Cchinvali od zvyšku Gruzínska. Žiadateľ prostredníctvom stretnutí, 

workshopov a školiacej cesty na SR buduje povedomie a schopnosti samospráv a miestnych 

komunít v oblastiach: regionálny rozvoj; podpora zelených inovácií; sociálne podnikanie a 
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sociálne poľnohospodárstvo; lokálna vizibilita a zvýšenie zapojenia žien a mladých ľudí do 

rozhodovacích procesov lokálnych samospráv; zvýšenie odolnosti proti dezinformáciám 

a podpora miestnej žurnalistiky. Vedie k zriadeniu stálych občianskych rád v dvoch regiónoch 

pre témy angažovania mládeže a žien. Realizátorom projektu je MESA10, schválená dotácia 

predstavuje 99 758 eur.  

 

Projekt Budovanie inkluzívneho prostredia pre deti sa zameriava na vybudovanie kapacít 

miestnej infraštruktúry. Zabezpečuje renováciu a vybavenie pre samostatnú terapeutickú 

miestnosť v materskej škole v meste Martvili, ktorá by bola prístupná deťom so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami a ich rodičom a tým zlepšiť sociálne služby v regióne. 

Zároveň sa za využitia skúseností a dobrej praxe SR v oblasti inklúzie vyškolí desať odborných 

pracovníkov (skúsení psychológovia, tréneri a pedagógovia s vplyvom na miestnu odbornú 

komunitu v regióne Samegrelo) a následne sa prostredníctvom nich bude vzdelávať odborná 

verejnosť v okolitých materských školách a centrách. Realizátorom projektu je Výskumný 

ústav detskej psychológie a patopsychológie, schválená dotácia predstavuje 86 217,50 eur.  

 

4.1.5 Podpora rozvojových intervencií - Východná subsaharská Afrika 

 

Rozvojová intervencia Slovenskej republiky bola v regióne východnej subsaharskej Afriky 

v roku 2021 zacielená na zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov a podporu sociálno-

ekonomického rozvoja v regióne s dopadom na riešenie príčin migrácie s výhľadom na 

sociálno-ekonomické oživenie v post-pandemickom období. Teritoriálny rozsah výzvy zahŕňal 

nasledujúce krajiny: Burundi, Etiópia, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Tanzánia a Uganda. Výzva 

reflektovala tieto sektorové priority: 

1. potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo, infraštruktúra a udržateľné 

využívanie zdrojov – posilniť potravinovú bezpečnosť budovaním odolnosti miestnych 

komunít voči dopadom zmeny klímy v poľnohospodárstve; 

2. podpora trhového prostredia - podporiť tvorbu pracovných miest prostredníctvom 

udržateľného ekonomického rozvoja. 

 

V rámci výzvy bola schválená jedna dotácia v celkovej výške 200 000 eur. 

Cieľom projektu Podpora potravinovej sebestačnosti a prístupu k pitnej vode v kraji Cuibet 

žiadateľa Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. (dotácia 200 000 eur) 

je posilniť potravinovú bezpečnosť pre 8 500 obyvateľov troch vidieckych komunít v kraji 

Cuibet, budovaním kapacít miestnych komunít voči dopadom zmeny klímy 

v poľnohospodárstve. Počas realizácie projektu vzniknú tri komunitné farmy spolu so 

závlahovým systémom a demonštračné políčka, nakúpia sa semená a nástroje na pestovanie 

i ochranu plodín, a zabezpečené bude aj vzdelávanie farmárov na produkciu 

poľnohospodárskych plodín. Projekt významne rieši aj prístup k pitnej vode vybudovaním 

studne, ako aj opravu nefunkčných studní a tréning o používaní ručných studní a čerpadiel. 

Výraznú pridanú hodnotu projektového návrhu predstavuje aj skutočnosť, že v oblasti 

implementácie neposkytuje podporu miestnej populácii, zatiaľ, žiaden iný subjekt. 

 

 

4.1.6 Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej 

vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regiónoch Stredného a Blízkeho 

východu  
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Cieľom výzvy pre región Stredného a Blízkeho východu (Sýria, Irak a Libanon) bola podpora 

humanitárnych aktivít reagujúc na dôsledky ozbrojených konfliktov a riešenie príčin vzniku 

migrácie prostredníctvom zlepšovania životných podmienok obyvateľov a ich perspektív na 

uplatnenie sa v domovských komunitách. Osobitná pozornosť bola venovaná zlepšovaniu 

životných podmienok utečencov a vnútorne vysídlených osôb, nepriaznivej ekonomickej 

situácii trpiacich jednotlivcov, ako aj vytváraniu predpokladov na ich návrat, pokiaľ to situácia 

v domovskej krajine alebo mieste pôvodného bydliska umožňuje. Výzva reagovala aj na 

pretrvávajúcu pandémiu nového koronavírusu prostredníctvom navrhnutých intervencií na 

ochranu miestnych komunít. Cieľom pôsobenia Slovenskej republiky na Blízkom východe je 

prispievať k úsiliu o stabilizáciu politicko-bezpečnostnej situácie krajín regiónu, obnovu 

a rekonštrukciu krajín, vrátane budovania infraštruktúry v identifikovaných nižšie uvedených 

sektoroch, na ktoré sa zamerala aj predmetná výzva:  

 

1. Kvalitné vzdelávanie - zabezpečiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých, 

s dôrazom na tvorbu zručností pre trh práce; 

2. Dobré zdravie - zlepšiť dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti; 

3. Infraštruktúra a udržateľné využívanie zdrojov - zvýšiť kvalitu a dostupnosť 

udržateľnej infraštruktúry (voda a sanitácia, energetika); 

4. Podpora tvorby trhového prostredia - podporiť rozvoj podnikateľského prostredia so 

zameraním na tvorbu pracovných miest. 

 

V rámci výzvy bolo podporených päť projektov v celkovej výške dotácií 999 914,97 eur. 

  

Projekt Zmiernenie ekonomickej a environmentálnej krízy podporou trhového prostredia, 

odbornej kvalifikácie a budovaním kanalizačnej infraštruktúry v Tripolise (dotácia 200 000 

eur) žiadateľa Človek v ohrození, n. o. a lokálnych partnerov Leb Relief a People in Need 

Lebanon reaguje na ekonomickú a environmentálnu krízu v Libanone, ktorá bola prehĺbená 

pandémiou COVID-19, poskytuje odbornú kvalifikáciu, podporu podnikania a zamestnanosti 

a zároveň prispieva k zlepšeniu kanalizačnej infraštruktúry a životného prostredia v meste 

Tripolis. Projektové aktivity sú zamerané na miestnych obyvateľov z libanonských, sýrskych 

a palestínskych komunít, ktorí vďaka projektu získavajú technické kompetencie a platenú prax 

v odbore WASH – inštalatérstvo a potrebné životné zručnosti, kariérne poradenstvo, ako aj 

sprostredkovanie pracovných príležitostí a psychosociálnej pomoci. V rámci projektu prebehne 

pripojenie 200 domácností a podnikov na systém kanalizácie vedúci do mestskej čističky. Táto 

intervencia prispieva k zlepšeniu zdravia, hygieny, kvality života a životného prostredia pre 

4000 miestnych obyvateľov žijúcich na uliciach zaplavovaných kontaminovanou vodou pre 

chýbajúcu alebo poškodenú infraštruktúru.  

 

Hlavným cieľom projektu WASH intervencia a energeticky udržateľná infraštruktúra pre 

sýrskych utečencov a Libanončanov v oblasti Bekaa (dotácia 199 999,97 eur) žiadateľa ADRA 

(Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o. z.) a lokálneho partnera ADRA Lebanon je 

zlepšiť kvalitu života, hygienické podmienky, prevenciu chorôb a bezpečnosť na verejných 

priestranstvách libanonskej obce Al Faour vďaka zabezpečeniu prístupu ku kritickej 

infraštruktúre v sektoroch vody, sanitácie a obnoviteľnej elektrickej energie. V obci žije 9375 

obyvateľov – približne 6000 zraniteľných Libanončanov a 3375 sýrskych utečencov 

v neformálnych stanových usadlostiach. Projekt zabezpečil inštaláciu 100 solárnych lámp na 

pouličné osvetlenie, ktoré zvýšili bezpečnosť obyvateľov v nočných hodinách a poskytli 

udržateľný zdroj svetla v obci trpiacej nedostatkom elektrickej energie. Súčasťou aktivít je tiež 

inštalácia vodojemu v objeme 10 000 litrov v miestnej neformálnej stanovej usadlosti, ktorá 
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nedisponuje stálym prístupom k vode. Vodojem zabezpečí sýrskym utečencom v usadlosti 

pitnú vodu, zlepší hygienické podmienky a prevenciu chorôb. Súčasťou je aj inštalácia latrín, 

ktoré vytvoria dôstojnejšie sanitárne podmienky a zvýšený hygienický štandard pre 25 sýrskych 

rodín.  

 

Projekt Slovenskej katolíckej charity a lokálneho partnera Shingala Azad Zabezpečenie pitnej 

vody pre obce Bersavy a Birstek (dotácia 200 000 eur) reflektuje kritickú situáciu 

s nedostatkom pitnej vody v obciach prostredníctvom výstavby studní v obciach Birstek 

a Bersavy. Zabezpečenie pitnej vody v menovaných obciach poskytne kapacity na jednoduchý 

a stabilný prístup k dostatočnému množstvu pitnej vody pre všetkých obyvateľov obcí – vrátane 

žien, detí a komunít vnútorne vysídlených osôb. V kontexte Iraku, ktorý je značne zasiahnutý 

nedostatkom pitnej vody, sa pre obce vytvoria vhodné podmienky na ich rozvoj a zároveň sa 

predíde prípadnému napätiu medzi hostiteľskou komunitou a komunitou vnútorne vysídlených 

osôb. Súčasťou projektu sú tiež protipandemické opatrenia zamerané na zníženie šírenia vírusu 

COVID-19, ako aj školenia na ochranu vodných zdrojov a využívanie pitnej vody pri 

pestovateľských a chovateľských aktivitách obyvateľov obcí.  

 

Projekt Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a lokálnych partnerov Step-

In a Latin Parish St. Francis Assisi Zdravotná starostlivosť pre vnútorných utečencov v Sýrii 

v Aleppe (dotácia 199 999 eur) sa zameriava na zlepšenie zdravotného stavu vnútorných 

presídlencov a utečencov v Sýrii. Hlavným cieľom projektu je pokles chorobnosti a úmrtnosti 

v Aleppe s dôrazom na deti a matky prostredníctvom vytvorenia podmienok pre poskytovanie 

kvalitnej základnej zdravotnej starostlivosti. Projekt, ktorý reaguje na pretrvávajúcu utečeneckú 

krízu v Sýrii je zameraný na 38 000 obyvateľov východného Aleppa a na 17 000 obyvateľov 

štvrte Midan. Súčasťou projektu je zriadenie funkčnej ambulancie prvého kontaktu, 

zabezpečenie prístupu ku kvalitnej starostlivosti pre starých a telesne postihnutých v Aleppe 

prostredníctvom funkčného Centra sociálnych služieb, ako aj prevencia miestnej komunity pred 

infekčnými ochoreniami a šírením ochorenia COVID-19 prostredníctvom distribúcie 

hygienických balíčkov a edukácie. 

 

Hlavným cieľom projektu Rehabilitácia dvoch vodných vrtov pre komunitu Hjeira v Sýrii 

(dotácia 199 916 eur) od Nadácie Integra a lokálneho partnera Medair je zlepšiť kvalitu života 

a zdravie ľudí prostredníctvom zabezpečenia udržateľného prístupu k bezpečnej pitnej vode pre 

vnútorne presídlené obyvateľstvo a navrátilcov v oblasti Hjeirehu v Sýrii. Projekt poskytne 

12 000 ľuďom prístup k dostatku zdravotne nezávadnej vody a zároveň zabezpečí ochranu pred 

šírením ochorenia COVID-19 najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. Súčasťou projektu je 

sanácia dvoch vodných vrtov, vyškolenie technického personálu v počte 20 ľudí schopných 

prevádzkovať vodný systém a vyškolenie 480 domácností cieľovej komunity najmä o vode, 

hygiene, zdraví a prenosných chorobách. 

 

4.1.7 Podpora rozvojových intervencií v Afganistane 

  

V zmysle Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2019-

2023 je podpora rozvojových intervencií v Afganistane zameraná na sektor vzdelávania. 

Za ostatných deväť rokov bol v dotačnej výzve pre Afganistan úspešný iba jeden subjekt – 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, ktorý od roku 2013 získal podporu na šesť 

projektov. Z dôvodu absencie konkurenčného prostredia a stabilných lokálnych partnerov, 

problematického monitoringu projektov v Afganistane z dôvodu absencie ZÚ SR v krajine, ako 

aj diskutabilnej transparentnosti, no predovšetkým kvôli zásadnej zmene politickej 

a bezpečnostnej situácie po prevzatí kontroly v krajine Talibanom v auguste 2021, ktorá 
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prakticky znemožnila realizáciu akýchkoľvek bilaterálnych rozvojových projektov zo strany 

slovenských subjektov, samostatná výzva pre Afganistan nebola vyhlásená ani v roku 2021.  

 

Napriek skutočnosti, že dotačná výzva aktuálne nepredstavuje vhodnú formu pomoci 

Afganistanu, k dispozícii sú naďalej iné nástroje ako finančné príspevky (vrátane tzv. 

mikrograntov) na podporu humanitárnych aktivít napríklad medzinárodných organizácií, ako 

aj vládne štipendiá. Po vypuknutí humanitárnej krízy v Afganistane po prevzatí moci 

Talibanom prispelo MZVEZ SR na jej zmiernenie a zabezpečenie urgentných potrieb ľudí 

v núdzi príspevkami do medzinárodných organizácií v celkovej výške 500 tisíc eur (300 

tisíc eur pre UNHCR a po 100 tisíc eur pre IOM a ICRC). V roku 2021 bol poskytnutý aj 

finančný príspevok iránskej mimovládnej organizácii Zanjireh Omid International Charity 

Institute (10 tisíc eur) na podporu zdravotnej starostlivosti deťom afganských utečencov 

v Iráne, ako aj mikrogrant na podporu vzdelávacieho centra pre afganských študentov 

v Uzbekistane v meste Termez. V prípade zlepšenia situácie je možné poskytnúť finančný 

príspevok aj priamo subjektom na území Afganistanu.  

 

4.1.8 Podpora rozvojových intervencií na Ukrajine 

 

Výzva bola zameraná na podporu udržateľného a spravodlivého sociálno-ekonomického 

rozvoja na Ukrajine prostredníctvom intervencií v oblasti dobrej správy vecí verejných, 

infraštruktúry a udržateľného využívania zdrojov a tvorby trhového prostredia, s výhľadom na 

sociálno-ekonomické oživenie v post-pandemickom období. Oprávnené aktivity boli v rámci 

troch sektorov:  

1. podpory dobrej správy vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti – 

zdieľaním reformných skúseností Slovenskej republiky podporiť efektívne fungujúcu 

štátnu správu, samosprávu a silnú občiansku spoločnosť, vrátane podpory úsilia na 

procesy obnovy v post-pandemickom období; 

2. infraštruktúry a udržateľného využívania prírodných zdrojov - zlepšiť kvalitu 

života a zdravia obyvateľov prostredníctvom udržateľného rozvoja infraštruktúry, 

udržateľného využívania prírodných zdrojov a ochrany životného prostredia v kontexte 

post pandemického obdobia; 

3. podpory tvorby trhového prostredia - zlepšiť výkonnosť podnikateľského sektora 

prostredníctvom podpory zavádzania inovácií v mikro, malých a stredných podnikoch 

a podpory udržateľnej zamestnanosti, s ohľadom na kontext post-pandemického 

obdobia. 

 

V rámci výzvy boli schválené dve dotácie v celkovej výške 290 282 eur.   

 

Projekt „Zdravá voda pre Rivne“ formou zdieľania skúseností z modernizácie 

vodohospodárskych systémov a využívania moderných technológii vo vodárenstve podporuje 

kvalitu života a zdravia obyvateľov v meste Rivne. Projekt buduje konkrétne technologické 

zariadenie na výrobu chlórnanu sodného v čistiacej stanici „Kyjivska“. Projekt zabezpečí 

udržateľný prístup cca 110 000 odberateľov k zdravotne nezávadnej pitnej vode a potenciálne 

ďalšie rozširovanie miestnej vodohospodárskej siete. Projekt zahŕňa vyškolenie miestneho 

vodohospodárskeho personálu a zvýšenie povedomia odbornej verejnosti o zabezpečení 

zdravotne nezávadnej dodávky pitnej vody a o prevádzke týchto zariadení vo vodárenských 

spoločnostiach v SR. Realizátorom projektu je Asociácia vodárenských spoločností, schválená 

dotácia predstavuje 199 373 eur.  
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Projekt „Podpora rozvoja komunít v rámci decentralizačnej reformy v Luhansku posilnením 

a prepojením so samosprávami a realizáciou kolektívneho WASH projektu“ podporuje 

demokratický rozvoj a participatívne plánovanie komunít v Luhanskej oblasti s účinkom na 

pokrok v oblasti decentralizácie Ukrajiny. Predmetom projektu je transparentné zorganizovanie 

dvoch dvadsaťčlenných záujmových skupín z radov občanov, ktoré sa majú v dvoch 

samosprávnych oblastiach v blízkosti kontaktnej línie podieľať na verejných rozhodnutiach 

v oblasti vody, hygieny a sanitácie (WASH) a zabezpečovať povedomie o užívateľských 

právach a podmienkach prístupu k WASH vybavenosti. Tieto skupiny zabezpečovali realizáciu 

pilotného vodárenského diela v hodnote 21 tisíc eur, ktoré obnáša vybudovanie studne 

s čerpadlom, prípadne cisterny a vodovodov s kapacitou obslúžiť približne 500 ľudí. Formou 

workshopov sa zabezpečovala osveta širšej verejnosti za účelom zvýšenia ich schopnosti 

občiansky sa angažovať za dosiahnutie lepšej sanitárnej situácie, riešenia problémov so 

sociálnou inklúziou a posilnenia protipandemickej odolnosti. Realizátorom projektu je Človek 

v ohrození, schválená dotácia predstavuje 90 909 eur. Predmetný projekt bol v roku 2022 

predčasne ukončený z dôvodu vážneho zhoršenia bezpečnostnej situácie v mieste realizácie. 

 

4.1.9 Projekty globálneho a rozvojového vzdelávania 

 

Prostredníctvom podpory projektov rozvojového vzdelávania sa MZVEZ SR usiluje 

o dlhodobé zvyšovanie povedomia laickej i odbornej verejnosti, médií a iných relevantných 

aktérov o dôležitosti a zmysluplnosti poskytovania rozvojovej spolupráce. Projekty 

rozvojového vzdelávania sa zároveň orientujú na posilňovanie integrácie, kvality a efektívnosti 

rozvojového vzdelávania na Slovensku.  

 

V roku 2021 boli v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty 

globálneho a rozvojového vzdelávania podporené štyri projekty s celkovou dotáciou 

119 801,10 eur. 

 

Projekt „Globálne rozvojové vzdelávanie pre novinárov a verejnosť“ je zameraný na rozšírenie 

povedomia verejnosti o globálnych a rozvojových témach a súvislostiach zvýšením kvality 

a kvantity vzdelávania novinárov a budúcich novinárov a sprievodnými aktivitami 

informálneho vzdelávania. Projekt prepája viacerých aktérov a buduje vzájomné partnerstvá, 

pričom rozvíja relevantné témy vo formálnom i informálnom vzdelávaní. Je pokračovaním 

a inováciou dlhodobej aktivity žiadateľa Svet medzi riadkami zameranej na systematické 

vzdelávanie novinárov a podporu verejnej informovanosti o globálnych témach. Cieľovou 

skupinou sú študenti žurnalistiky, novinári, učitelia a široká verejnosť. V rámci zvyšovania 

povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci bude napr.  vytvorený voľne dostupný MOOC 

kurz (Massive Open Online Course) o globálnych výzvach v slovenskom jazyku a so 

slovenskými reáliami a perspektívami, ktorý bude prvý svojho druhu v SR.  Projekt s dotáciou 

29 966,50 eur realizuje Človek v ohrození, n. o. 

 

Cieľom projektu „Porozumieť rozmanitosti: Podpora angažovanosti mládeže a osvety 

rozvojovej spolupráce medzi širokou verejnosťou na Slovensku“  je zvýšiť informovanosť 

verejnosti o rozvojovej spolupráci SR, prehĺbiť povedomia o globálnom rozvoji a zvýšiť 

angažovanosť mladých ľudí pri riešení globálnych problémov na lokálnej úrovni. V rámci 

projektu bude realizovaný kvalitatívny a kvalitatívny výskum za účelom porovnania trendov 

v postojoch mladých ľudí k ochrane životného prostredia a zmeny klímy medzi rokom 2018 

a 2022, s cieľom lepšie porozumieť ich záujmom a prispôsobiť tak ponuku foriem a možností 
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angažovania sa. Vytvorí sa digitálna platforma pre občiansku angažovanosť, ktorá poskytne 

konkrétne návody pre advokačné aktivity pri riešení environmentálnych výziev na lokálnej 

úrovni, ako aj príklady už realizovaných úspešných aktivít v ich okolí. Zrealizovaná bude aj 

osvetová kampaň ku Dňu informovanosti o rozvojovej spolupráci, ako aj podcasty a články 

k rozvojovým témam. Realizátorom projektu je Rada mládeže Slovenska, o. z. a schválená 

dotácia je 29 928,60 eur. 

 

V projekte „Eduhra: Dievčatá vs. chudoba“ žiadateľa Impact Games, o. z. ide o inovatívny 

spôsob spracovania a sprostredkovania rozvojových tém. Prostredníctvom mobilnej digitálnej 

hry a online kampane na sociálnych sieťach sprostredkuje rozvojovú tematiku a projekt 

SlovakAid v Keni (SOTE Hub) zameraný na rozvoj IT zručností kenských žien. Hra bude 

vyvinutá s úmyslom čo najefektívnejšie a najefektnejšie replikovať zložitosť situácie mladých 

ľudí v prostredí chudoby (primárne žien a dievčat) za cestou do sveta technologických inovácií. 

Žiadateľ s pomocou edukačného balíčka distribuuje hru na školy spoločne s metodikou 

a digitálnym pracovným listom a zorganizuje regionálne školenia pre učiteľov. Súčasťou aktivít 

projektu bude tiež zdieľanie dobrej praxe v oblasti spolupráce s partnermi zo súkromného 

sektora ako aj v oblasti tvorby a vývoja mobilného softvéru.  Hra bude súčasťou balíka hier 

Impact Games pre stredné školy, ktorá využíva gamifikáciu a technológie pre pozitívny 

spoločenský dopad. Schválená dotácia je 29 916 eur. 

 

Projekt „Pomoc včera a dnes“ je zameraný na podporu začleňovania rozvojových tém do 

celoživotného vzdelávania a zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci SR 

prostredníctvom vzdelávacieho programu „Pomoc včera a dnes“. Jeho súčasťou je tvorba foto-

príbehov, krátkych videí a  e-booku, spracovanie historických a súčasných príbehov pomoci do 

krátkeho filmu, online konferencia pre širokú verejnosť a školy. Všetky aktivity a výstupy 

prinesú historický prehľad pomoci – od pomoci na Slovensku po 2. svetovej vojne cez rôzne 

podoby rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci dnes. V spolupráci s firmou SAMO 

Europe (vedecké laboratórium pri FEM SPU v Nitre) bude využitá inovatívna metóda eye 

trackingu na sledovanie a analýzu reakcie slovenskej verejnosti na jednotlivé formy pomoci. 

Realizátorom projektu je Slovenská nadácia pre UNICEF a schválená dotácia je 29 990 eur. 

 

4.1.10 Podpora nových podnikateľských partnerstiev 

 

Program podnikateľských partnerstiev (PPP) podporuje synergie medzi ODA SR a 

aktivitami slovenských firiem v rozvojových krajinách. Program pomáha vytvárať nové 

podnikateľské partnerstvá a zvyšovať udržateľnosť a kapacity miestnych partnerov. Jeho 

cieľom je mobilizovať súkromné zdroje a posilňovať slovenské rozvojové aktivity, a tak 

podporiť slovenské podnikateľské subjekty pri etablovaní sa v rozvojových krajinách a uľahčiť 

miestnym podnikom prístup do globálnych hodnotových reťazcov.  

Program je rozdelený na dve kategórie: 1. Príprava (výstupom je štúdia uskutočniteľnosti alebo 

podnikateľský plán); 2. Realizácia (projekty realizácie konkrétnych inovatívnych 

podnikateľských nápadov). Program podlieha pravidlám minimálnej štátnej pomoci[16]. 

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu nových 

podnikateľských partnerstiev boli v roku 2021 podporené štyri projekty s celkovou výškou 

dotácie 199 940 eur, z toho tri v rámci kategórie Príprava (výška schválených dotácií 29 940 

tis. eur) a jeden v rámci kategórie Realizácia (výška schválenej dotácie 170 000 eur). 

 
[16] http://www.statnapomoc.sk/  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.statnapomoc.sk%2F&data=05%7C01%7Cjakub.simek%40slovakaid.sk%7Ca5ce77dacdd14bca507408da2f5624e2%7Cb617b0179773460c9b178f9c2617e570%7C0%7C0%7C637874344288299695%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Zp2q%2B7UjG38O%2FWBwgVqyhEoZZm%2FfDYcoqW4od316X5U%3D&reserved=0
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Tabuľka č. 11 Prehľad podnikateľských partnerstiev podporených v roku 2021 

Názov projektu Partnerská 

krajina 

Prijímajúca 

firma 

Schválená 

dotácia 

v eurách 

ITAPA vo Východnom partnerstve 
Direct Impact, 

s.r.o. 

Gruzínsko / 

Moldavsko 
9 940 

Zvýšenie dostupnosti zdravotnej 

starostlivosti mimo zdravotných 

stredísk pomocou medicínskeho 

riešenia Scase 

S-Case s.r.o. 
Albánsko / 

Moldavsko 
170 000 

Vytvorenie štúdie uskutočniteľnosti 

projektu uvedenia do praxe nového 

bezpečnostného prvku cestnej 

premávky – mobilnej krycej steny 

mimoriadnych udalostí v Gruzínsku 

Endrius s.r.o. Gruzínsko 10 000 

Štúdia uskutočniteľnosti – Vytvorenie 

zberného miesta plastového odpadu 

v Nigérii 

DUKATY 

property, s.r.o. 
Nigéria 10 000 

Spolu   199 940 

 

4.1.11 Spolufinancovanie rozvojových projektov EÚ 

 

MZVEZ SR každoročne poskytuje podporu projektom slovenských organizácií schválených 

v rámci rozvojových nástrojov Európskej komisie prostredníctvom poskytnutia 

spolufinancovania. Cieľom je posilnenie podielu Slovenskej republiky v rámci rozvojovej 

spolupráce EÚ, prepojenie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky s rozvojovou politikou 

Európskej únie a zvýšenie implementačných kapacít slovenských subjektov v oblasti 

poskytovania ODA. Zapájanie sa do celoeurópskych rozvojových projektov prispieva 

k zvýšeniu profesionality a expertízy, budovaniu dlhodobých partnerských vzťahov 

a zviditeľneniu značky SlovakAid. 

 

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na spolufinancovanie projektov 

EÚ boli v roku 2021 podporené všetky tri predložené projekty s celkovou dotáciou 

46 939,48 eur.  

 

Ambíciou projektu s názvom „Slovenská podpora udržateľnej rozvojovej pomoci 

prostredníctvom vysielania európskych expertných dobrovoľníkov do nízkopríjmových krajín 

západného Balkánu, Blízkeho východu a Východného partnerstva“, ktorý predložilo občianske 

združenie ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj je posilniť kapacitu EÚ pri 

poskytovaní adresnej humanitárnej a rozvojovej spolupráce formou vyslania expertných 

dobrovoľníkov/-čok v rámci programu EU Aid Volunteers. Aktivity realizované v časti 

projektu podporenej z prostriedkov SlovakAid vo výške 11 484,18 eur súviseli s vyslaním 

dobrovoľníkov/-čok do Gruzínska, Albánska a Turecka. 

 

Cieľom projektu neziskovej organizácie Človek v ohrození „Predmetový prístup v globálnom 

vzdelávaní (sa) pre odborný pedagogický personál“ je prispieť k vytvoreniu otvorenej, 

inkluzívnej a nekonfliktnej kultúry k migrantom a utečencom v Európe, ako i prispieť k vyššej 

miere porozumenia migrácie ako fenoménu, ktorý je normálny, bežný a dotýka sa všetkých. 

Časť projektu podporená dotáciou SlovakAid vo výške 23 585,30 eur je zameraná na podporu 
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rozvoja kompetencií slovenských učiteliek a učiteľov ako kľúčových multiplikátorov pri 

začleňovaní globálneho rozvojového vzdelávania do vzdelávacích procesov v regionálnom 

školstve. Podpora učiteliek a učiteľov umožní do ich výučby začleňovať témy ako migrácia, 

zmena klímy, rodová rovnosť, chudoba a iné, aby boli stabilnou súčasťou ich výučby.  

 

Dotáciu vo výške 11 870,00 eur získala Platforma rozvojových organizácií – Ambrela pre 

Rozvojové fórum. Predkladaný projekt spolufinancuje aktivitu EÚ zameranú na zorganizovanie 

dvojdňovej konferencie – rozvojového fóra a tiež na vydanie 3 publikácií. Rozvojové fórum je 

tzv. „hybridná konferencia“ (kombinácia živých stretnutí s online formou), so slovenskými a 

medzinárodnými odborníkmi regionálneho charakteru, ktoré poskytuje priestor pre dialóg o 

rozvojovej spolupráci v súlade s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj.  

 

4.1.12 Program vysielania dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových 

krajín 

 

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do partnerských krajín už dlhodobo 

podporuje dosahovanie cieľov ODA SR v rozvojových krajinách, vytvára dlhodobé partnerstvá 

medzi organizáciami a komunitami, pripravuje odborníkov pre rozvojovú spoluprácu a taktiež 

zvyšuje verejné povedomie o rozvojových témach a význame rozvojovej spolupráce. 

 

Celková alokácia na výzvu na prekladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na vysielanie 

dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov v roku 2021 bola 139 520 eur. Schválených bolo 12 

žiadostí o poskytnutie dotácie v celkovej hodnote 139 520 eur. Išlo o projekty vyslania do 

krajín východnej subsaharskej Afriky (6 projektov), západného Balkánu (3 projekty), Blízkeho 

východu (2 projekty) a Ázie (1 projekt).  

 

Tabuľka č. 11 Prehľad schválených projektov na vysielanie dobrovoľníkov a expertov-

dobrovoľníkov v roku 2021 

Vysielajúca organizácia 
Krajina vyslania (počet 

dobrovoľníkov) 

Celková výška dotácie v 

eurách 

Vysoká škola zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

Keňa (1), Rwanda (1), 

Uganda (1) 
45 800,00 

Dvojfarebný svet, o. z. Kambodža (1) 13 000,00 

Človek v ohrození, n. o. 
Libanon (2), Keňa (1), 

Bosna a Hercegovina (1) 
38 550,00 

eRko - Hnutie kresťanských 

spoločenstiev detí 
Keňa (1) 23 460,00 

ADRA – Adventistická agentúra 

pre pomoc a rozvoj, o. z.  
Srbsko (2) 18 710,00 

Spolu  185 760,00 
Zdroj: Výročná správa o činnosti SAMRS za rok 2021 

 

 

4.2 Finančné príspevky 

 

Poskytovanie finančných príspevkov na základe rozhodnutia ministra zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR patrí medzi flexibilné nástroje rozvojovej spolupráce Slovenskej 

republiky. Finančné príspevky boli poskytnuté na akútnu humanitárnu pomoc, bilaterálnu a 

multilaterálnu spoluprácu. V roku 2021 bolo poskytnutých 29 finančných príspevkov vo výške 

1 548 758 eur. 
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Tabuľka č. 12 Prehľad finančných príspevkov poskytnutých v roku 2021 

 

Účel finančného príspevku 

Výška 

vyplateného 

finančného 

príspevku 

v eurách 

Krajina 

1. 
Podpora nezávislých žurnalistov v Bielorusku 

20 000,00 Bielorusko 

2. Podpora nezávislého spravodajského periodika  20 000,00 Bielorusko 

3. 
Finančná podpora rodín zadržaných a súdených osôb 

v Bielorusku 
50 000,00 Bielorusko  

4. 
Monitoring sociálnych médií v Moldavsku - prezidentské 

voľby 2020 
12 198,00 Moldavsko  

5. Finančný  príspevok na zabezpečenie Covid testov pre 

Národný ústav verejného zdravia    
30 000,00 Srbsko   

6. 
Finančný príspevok na realizáciu projektu SlovakAid 

Fellowship Program for Change Leaders” (1. platba) 
58 225,00 Bielorusko 

7. 
Podpora vydávania článkov o aktuálnej situácii 

v Bielorusku 
1 920,00 Bielorusko  

8. 
Finančný príspevok pre Ústrednú univerzitnú nemocnicu 

Matky Terezy v Tirane na boj s pandémiou COVID 19 
30 000,00 Albánsko 

9. Metodika monitoringu sociálnych médií 8 560,00 Moldavsko  

10. 
Poskytnutie finančného príspevku na podporu 

humanitárneho projektu v rámci iniciatívy Spolu pre 

Etiópiu 

5 000,00 Etiópia  

11. 

Poskytnutie finančného príspevku na podporu 

humanitárneho projektu Zabezpečenie okamžitých potrieb 

a psychosociálnej podpory ľudom postihnutých konfliktom 

v regióne Tigraj, Tearfund, Etiópia (iniciatíva Spolu pre 

Etiópiu) 

5 000,00 Etiópia 

12. 

Podpora dvoch humanitárnych projektov: 1. naliehavá 

humanitárna reakcia pre ľudí postihnutých vojnou v 

Mekelle a štyroch okolitých obciach, 2. zabezpečenie 

nevyhnutnej potravinovej pomoci a iných základných 

potrieb pre vnútorných presídlencov prebývajúcich v 

Mekelle a okolí (iniciatíva Spolu pre Etiópiu) 

10 000,00 Etiópia  

13. Poskytnutie finančného príspevku na podporu rozvojových 

aktivít mimovládnej organizácie MEHHRO v Afganistane 
5 000,00 Afganistan  

14. 
Poskytnutie finančného príspevku na podporu Platformy na 

vyvodenie zodpovednosti za páchanie násilností v 

Bielorusku (IAPB) 

50 000,00 

 
Bielorusko 

15. 3. platba Finančný príspevok pre Spoločné programovanie 

v Keni v zmysle zmluvy a I. dodatku k zmluve 
625 000,00 Keňa 

16. 
Finančný príspevok na podporu humanitárnych a 

rehabilitačných aktivít organizácie pre ľudí v núdzi v 

Libanone  

10 000,00 

 
Libanon  

17. Finančný príspevok na podporu humanitárnych aktivít a 10 000,00 Libanon  
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projektov organizácie zameraných na sociálnu a 

ekonomickú integráciu marginalizovaných osôb a komunít 

v Libanone  

18. 

Poskytnutie finančného príspevku na úhradu miezd lekárov 

a obslužného personálu resuscitačno-zdravotníckeho 

modulu, zriadeného v rámci SlovakAid, na vstupno-

výstupnom bode v Stanici Luhanskej a na nákup 

potrebných liečiv a zdravotníckych pomôcok 

30 000,00 

 
Ukrajina 

19. 

Príspevok na realizáciu projektu OBSE: Enhancing policies 

and strengthening the capacities, transparency and 

accountability of the Public Procurement System in 

Albania 

20 000,00 -  

20. 
Realizácia projektu "SlovakAid Fellowship Program for 

Change Leaders" (2. platba) 
54 025,00 Bielorusko 

21. 
Podpora medzinárodnej volebnej pozorovateľskej misie 

počas komunálnych volieb v Gruzínsku (2.10.2021) 
120 000,00 Gruzínsko 

22. Podpora projektu „Detské ihrisko Caritas“ 10 000,00 Bielorusko 

23. 
Podpora projektu "Green monitor – Environmental 

consciousness, greenpolicies, transparency and 

accountability of elected decision-makers"    

14 330,00 
Severné 

Macedónsko 

24. 
Zlepšenie podmienok zdravotnej starostlivosti pre deti 

afganských utečencov v Iráne 
10 000,00 Irán 

25. Podpora projektu "Zdravý národ" 9 500,00 Bielorusko 

26. 
Realizácia projektu „Podpora zdravotníckych pracovníkov 

v krízových situáciách“ 
10 000,00 Bielorusko 

27. 
Finančný príspevok na rok 2021 pre Ženevské centrum pre 

demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF) 
10 000,00 - 

28. 
Finančný príspevok na rok 2021 pre Medzinárodný 

poradný tím pre bezpečnostný sektor Ženevského centra 

pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF/ISSAT) 

10 000,00 - 

29. 
Podpora projektov organizácie OCCRP (Organized Crime 

and Corruption Reporting Project) 
300 000,00 - 

 SPOLU  1 548 758,00  
Zdroj: Výročná správa SAMRS 2021 

 

 

Finančné príspevky poskytované prostredníctvom zastupiteľských úradov Slovenskej 

republiky v zahraničí (tzv. mikrogranty) umožňujú operatívne a cielene reagovať na problémy 

a potreby partnerskej krajiny a pomáhajú zvyšovať viditeľnosť Slovenskej republiky. Ide 

o malé projekty v hodnote do 10 000 eur v maximálnej dĺžke trvania do dvanásť mesiacov. 

 

Celkovo bolo v roku 2021 podporených 79 mikrograntov v 15 krajinách v celkovej hodnote 

621 765,66 eur. 

 

Tabuľka č. 13 Prehľad finančných príspevkov poskytovaných prostredníctvom zastupiteľských 

úradov Slovenskej republiky v zahraničí (tzv. mikrogranty) 

Partnerská krajina 

Počet schválených 

finančných 

príspevkov 

Celková schválená suma 

v eurách 
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Albánsko 3 29 994,70 

Čierna Hora 5 29 970,00 

Srbsko/Kosovo  5 49 800,00 

Moldavsko 11 108 328,00 

Keňa 12 100 000,00 

Gruzínsko 10 97 310,00 

Etiópia 2 20 000,00 

Bosna a Hercegovina 7 39 999,98 

Severné Macedónsko 4 39 684,00 

Ukrajina 13 57 001,63 

Libanon 2 14 421,00 

Brazília 1 4 979,13 

Irak 2 15 577,22 

Uzbekistan 1 9 700,00 

Indonézia 1 5 000,00 

Spolu 79 621 765,66 
Zdroj: Výročná správa o činnosti SAMRS za rok 2021 

 

4.3 Poskytnutie vedomostí a skúseností 

 

Hlavným účelom poskytnutia vedomostí a skúseností – v podmienkach MZVEZ SR 

realizovaného pod názvom „Sharing Slovak Expertise“  je odovzdávať odborné vedomosti, 

skúsenosti a odporúčania z úspešných reforiem správy vecí verejných v rôznych oblastiach, v 

ktorých má Slovenská republika komparatívne výhody a tak prispievať k budovaniu odborných 

personálnych kapacít verejnej správy v partnerských krajinách. 

 

Pandémia nového koronavírusu aj v roku 2021 negatívne ovplyvnila možnosti realizácie 

projektov nástroja Sharing Slovak Expertise. Zrealizované boli štyri projekty – dve študijné 

návštevy v SR a dve vyslania slovenských odborníkov do partnerských krajín. Z celkovej 

alokácie na projekty nástroja Sharing Slovak Expertise, ktorá bola na rok 2021 vo výške 80 000 

eur, bolo na realizáciu projektov využitých 19 461,84 eur. Realizácia projektu Budovanie 

kapacít v oblasti ochrany biodiverzity so zameraním na veľké šelmy na Ukrajine bola odložená 

na rok 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 14 Prehľad schválených a realizovaných projektov „Sharing Slovak Expertise“ 

v roku 2021 
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Krajina Názov projektu Forma 
Dátum 

realizácie 

Počet 

účastníkov 

Celková 

suma 

projektu 

v eurách 

Srbsko  

Študenti Fakulty 

politických vied 

z Belehradu na 

GLOBSEC 2021 

študijná 

návšteva v 

SR 

14.–18.6. 

2021 
2 2 738,80 

Bosna 

a Hercegovina  
Ruka pomoci  

študijná 

návšteva v 

SR 

6.–12.6. 

2021 
5 6 435,16 

Uzbekistan 

Projekt zaškoľovania 

sudcov Medzinárodného 

arbitrážneho súdu 

Uzbeckej republiky 

vyslanie 

odborníkov 

14.–18.6. 

2021 
4 7 110,00 

Bosna 

a Hercegovina 

Vyslanie expertov 

Migračného úradu MV 

SR do Bosny a 

Hercegoviny 

vyslanie 

odborníkov 

17. – 19. 

10. 2021, 

2. – 5. 11. 

2021, 8. – 

11. 11. 

2021 

12 3 177,88  

Spolu 19 461,84 
Zdroj: Výročná správa o činnosti SAMRS za rok 2021 

 

4.4 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí  

 

V roku 2021 bolo schválených päť dotácií pre projekty v Srbsku, z ktorých štyri sú zamerané 

na zlepšenie materiálno-technických podmienok pre výučbu žiakov a skvalitnenie 

vzdelávacieho procesu a jeden projekt má prispieť k oprave duchovného a kultúrneho miesta. 

Súhrnná výška týchto dotácii predstavuje 28 850 eur. Okrem toho bolo schválených päť 

mimoriadnych dotácií, tiež pre projekty v Srbsku – tri projekty sú zamerané na rekonštrukciu 

múzea, fary s historických archívom, komunitného centra a domu kultúry v Báčskom Petrovci, 

jeden projekt je vzdelávacieho charakteru a jeden projekt súvisí s prípravou podkladov na zápis 

slovenského insitného maliarstva v Srbsku na listinu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva 

UNESCO. Súhrnná výška týchto dotácii predstavuje 369 000 eur. Celková výška všetkých 

dotácií predstavuje 397 850 eur. 

 

4.5 Humanitárna pomoc 

 

Aktivity humanitárnej pomoci sú zamerané na zníženie negatívnych dopadov humanitárnych 

kríz, záchranu ľudských životov, zmierňovanie utrpenia ľudí v prípade prírodných katastrof, 

kríz spôsobených človekom či v ďalších núdzových situáciách. Nástroje humanitárnej pomoci 

sú v porovnaní s inými modalitami rozvojovej spolupráce flexibilnejšie, rýchlejšie 

a administratívne jednoduchšie. Cieľom je účinne, pružne a adresne reagovať na 

humanitárne potreby ľudí v núdzi, ktorých životné podmienky zásadne zhoršil enormný nárast 

humanitárnych kríz vo svete, ako aj prebiehajúca pandémia ochorenia COVID-19, 

pretrvávajúce štátne konflikty, dopady zmeny klímy a iné fenomény.  

 

S ambíciou zefektívniť schopnosť reakcie a zároveň spružniť poskytovanie humanitárnej 
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pomoci, Slovenská republika pokračovala v prípravných prácach na stratégii humanitárnej 

pomoci Slovenskej republiky do zahraničia, ktorej vypracovanie vyplýva aj z odporúčaní 

OECD DAC Peer Review. V marci 2021 vznikla medzirezortná pracovná skupina na 

zefektívnenie humanitárnej pomoci SR do zahraničia pod Koordinačným výborom pre 

rozvojovú spoluprácu SR. Jej členmi (okrem MZVEZ SR) sú zástupcovia  MV SR, MO SR, 

MPRV SR, MZ SR, MH SR, SAMRS, Správa štátnych hmotných rezerv SR a Platformy 

rozvojových organizácií – Ambrela. Úlohou pracovnej skupiny je poskytnúť priestor na 

podrobnejšiu odbornú diskusiu, ktorá prispeje ku komplexnej príprave prvej stratégie 

poskytovania humanitárnej pomoci SR. Zároveň na podnet Platformy rozvojových organizácií 

– Ambrely vznikla aj pracovná podskupina na nižšej úrovni s cieľom zamerať sa na hlbšiu 

analýzu jednotlivých tematických blokov navrhovanej stratégie a akčného plánu. Činnosť 

týchto odborných skupín vyústila do predbežného návrhu tohto strategického dokumentu 

a nadväzujúceho akčného plánu v gescii MV SR a MZVEZ SR. Schválenie materiálu na úrovni 

vlády SR je plánované v priebehu roka 2022.  

 

Humanitárna pomoc v rámci ODA SR bola v roku 2021 realizovaná prostredníctvom 

materiálnej (podrobnejšie informácie v prílohách) a finančnej humanitárnej pomoci, ako aj 

humanitárnych projektov v rámci dotačných výziev SAMRS. Slovenská republika v rámci 

humanitárnej pomoci prispieva aj do početných multilaterálnych organizácií, pričom v roku 

2021 poskytla významné čiastky aj do Finančného nástroja EÚ pre utečencov v Turecku 

(957 880 eur). 

  

Podrobný prehľad materiálnej humanitárnej pomoci za rok 2021 sa nachádza v prílohách. 
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5 Prílohy 

 

5.1 Bilaterálna rozvojová spolupráca Slovenskej republiky vyplatená v roku 2021 podľa 

jednotlivých aktérov 

 

Bilaterálna ODA MZVEZ SR ODA (eur) 

Vyšehradský fond 970 000,00 

EU Facility for Refugees in Turkey  957 880,00 

OBSE 93 821,06 

WHO (nástroj COVAX AMC) 150 000,00 

UN DCO (Špeciálny trustový fond pre podporu 

systému rezidentných koordinátorov OSN) 
20 000,00 

Finančné príspevky na činnosť medzinárodných 

organizácii v Afganistane, Bielorusku a Venezuele 

(UNHCR, IOM, ICRC) 

580 000,00 

Administratívne náklady MZVEZ SR* 1 029 875,00 

Spolu  3 801 576,06 

 

Bilaterálna ODA SAMRS ODA (eur) 

Dotačné projekty 3 947 987,34 

Finančné príspevky poskytované prostredníctvom 

zastupiteľských úradov Slovenskej republiky 

v zahraničí (tzv. mikrogranty) 

529 629,36 

Poskytovanie vedomostí a skúseností  

(nástroj Sharing Slovak Expertise) 
19 461,84 

Finančné príspevky 
1 518 960,00 

 

Administratívne náklady* 773 774,00 

Spolu 6 770 350,70 

 

Bilaterálna ODA Úradu pre Slovákov žijúcich 

v zahraničí (ÚSŽZ) 
ODA (eur) 

Dotačné projekty  

(Srbsko, spolu 10 projektov) 
397 850,00 

Spolu 397 850,00 

 

Bilaterálna spolupráca MF SR ODA (eur) 

Verejné a súkromné financie pre rozvoj 2020-2023 2 581 578,06 

Slovenský transformačný fond 923 312,11 

Rozvojová banka Rady Európy – Projekty financované zo 

Slovenského fondu pre inkluzívny rast / Slovak Inclusive 

Growth Account (SIGA) – Bosna a Hercegovina, Srbsko 

297 625,00 

Dohoda o správe príspevku medzi SR, IBRD a IDA na 

program PEFA (5. fáza) 
426 075,84 



52 

 

 

EBRD – príspevok do fondu E5P  

(Moldavsko, Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko) 
350 000,00 

Centrum excelentnosti vo financiách – projekt 

„Certifikované školenie pre účtovníkov verejného sektora 

v Severnom Macedónsku, úroveň 2“ 

100 000,00 

Vyslanie experta v rámci misie EUBAM v Moldavsku 

a Ukrajine 
31 103,78 

Odpustenie dlhu Bosne a Hercegovine 964 731,03 

Zdieľanie skúsenosti (Ukrajina, Libanon) 2 099,99 

Administratívne náklady MF SR* - mzdové náklady 100 000,00 

Administratívne náklady MF SR* - Informačný systém 

pre evidovanie a vykazovania rozvojovej spolupráce SR 
191 859,60 

Zabezpečenie inštitucionálnych kapacít na výkon PSLO 

(Private Sector Liaison Officer) 
33 600,00 

Čiastočné financovanie pozície slovenského poradcu v 

Európskej banke pre obnovu a rozvoj 
30 928,07 

Spolu 6 032 913,48 

  
Bilaterálna spolupráca MV SR ODA (eur) 

EULEX Kosovo 2021 131 252,50 

OSCE SMM Ukrajina 2021 
124 133,95 

EUAM Ukrajina 2021 75 164,52 

EUBAM Moldavsko, Ukrajina 2021 26 287,33 

EUCAP Somálsko 2021 65 055,01 

EUMM Gruzínsko 2021 313 834,86 

Materiálna humanitárna pomoc 1 087 928, 89  

In-donor refugee costs 2021 895 727,10 

Spolu 2 719 384,16 

  
Bilaterálna spolupráca MZ SR ODA (eur) 

Materiálna humanitárna pomoc – darovanie vakcín proti 

COVID 19  

(zo zásob SR: Arménsko, Čierna Hora, Keňa, Rwanda, 

Vietnam, Ukrajina) 

2 943 545,00 

Materiálna humanitárna pomoc – darovanie vakcín proti 

COVID 19  

(odstúpenie prostredníctvom mechanizmu COVAX: 

Alžírsko, Indonézia, Jemen, Kongo, Rwanda; referenčná 

hodnota podľa pravidiel OECD pre COVAX) 

6 477 973,10 

Spolu 9 421 518,10 

  
Bilaterálna spolupráca MŠVVŠ SR ODA (eur) 

Oficiálna rozvojová pomoc (ODA) poskytnutá na 

štipendistov vlády SR v roku 2021 
1 472 905,00  
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Administratívne náklady 27 210,00 

Spolu 1 500 115,00 

  
Bilaterálna spolupráca MO SR ODA (eur) 

Materiálna humanitárna pomoc ÚEPS OS SR 

(pľúcne ventilátory pre Severné Macedónsko) 
100 000,00 

Príspevok na odmínovanie a pomoc obyvateľstvu v Iraku 

prostredníctvom Odmínovacej služby OSN (UNMAS) 
50 000,00 

Spolu 150 000,00 

  
Bilaterálna spolupráca MPRV SR ODA (eur) 

Odborná a technická podpora krajín strednej a východnej 

Európy v oblasti potravinových databáz 
9 581,00 

Spolu 9 581,00 

  
Bilaterálna spolupráca MS SR ODA (eur) 

Projekt globálneho rozvojového vzdelávania "Aj my sme 

tu doma II" (v spolupráci s IOM) 
30 000,00 

Spolu 30 000,00 

  
Bilaterálna spolupráca MŽP SR ODA (eur) 

Administratívne náklady MŽP SR* 17 500,00 

Spolu 17 500,00 

  

Spolu bilaterálna ODA SR v roku 2021 30 850 788,50 

 
* Aministratívne náklady v zmysle smernice OECD/DAC o pravidlách vykazovania ODA (Converged Statistical 

Reporting Directives for the Creditor Reporting System (CRS) and the Annual DAC Questionnaire) 

 

 

5.2 Multilaterálna rozvojová spolupráca Slovenskej republiky v roku 2021 

 

Organizácia Inštitúcia ODA koef. Uhradené (eur) ODA (eur) 

OSN 12 721 158,02 5 426 993,97 

OSN (riadny rozpočet) MZVEZ SR 0,47 4 295 977,69 2 019 109,51 

UNESCO (riadny rozpočet) MZVEZ SR 0,60 907 818,92 544 691,35 

UNESCO (Fond svetového 

dedičstva) 

MZVEZ SR 0,60 9 203,08 5 521,85 

UNESCO (Fond na ochranu 

nehmotného kultúrneho dedičstva) 

MZVEZ SR 0,60 9 203,08 5 521,85 

UNESCO (Heritage Emergency 

Fund) 

MZVEZ SR 0,60 10 000,00 6 000,00 

UNICEF MZVEZ SR 1 70 000,00 70 000,00 

UNDP MZVEZ SR 1 50 000,00 50 000,00 

UNFRA MZVEZ SR 1 5 000,00 5 000,00 
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OHCHR MZVEZ SR 0,88 10 000,00 8 228,14 

FAO MPRV SR 0,83 657 725,42 545 912,10 

UNCCD – členský príspevok MPRV SR 1 11 310,00 11 310,00 

Rámcový dohovor OSN o zmene 

klímy (UNFCCC) 

MŽP SR 0,61 39 147,00 23 879,67 

CITES MŽP SR 1 7763,67 7 763,67 

WMO MŽP 0,04 94 954,50 3 798,18 

UNFCC Kyoto Protocol MŽP SR 0,61 5 781,00 3 526,41 

ITL UN FCCC MŽP SR 0,61 1 225,00 747,25 

UNEP MŽP SR 1 100 000,00 100 000,00 

WFP MZVEZ SR 1 12 648,62 12 648,62 

UN Women MZVEZ SR 1 40 000,00 40 000,00 

UNRWA MZVEZ SR 1 30 000,00 30 000,00 

UN DPPA Trust Fund MZVEZ SR 1 30 000,00 30 000,00 

UN PBF MZVEZ SR 1 100 000,00 100 000,00 

WHO MZ SR 0,76 683 881,95 519 750,28 

WIPO ÚPV 0,03 127 375,00 3 821,25 

ITU – Medzinárodná 

telekomunikačná únia 

MDV SR 0,18 148 723,22 26 770,18 

IAEA ÚJD 0,33 550 964,36 181 818,24 

IAEA (Fond technickej spolupráce 

MAAE) 

ÚJD 1 131 650,00 131 650,00 

ILO MPSVR SR 0,60 560 919,00 336 551,40 

Mierové misie UN 4 019 886,51 602 974,02 

MINURSO MZVEZ SR 0,15 46 519,70 6 968,96 

MINUSCA MZVEZ SR 0,15 851 442,21 127 716,34 

MINUSMA MZVEZ SR 0,15 971 425,36 145 713,80 

MONUSCO MZVEZ SR 0,15 878 068,66 131 710,33 

UNAMID MZVEZ SR 0,15 201 030,51 30 154,58 

UNDOF MZVEZ SR 0,15 69 223,76 10 383,56 

UNIFIL MZVEZ SR 0,15 392 542,33 58 881,35 

UNISFA MZVEZ SR 0,15 131 212,14 19 681,82 

UNMIK MZVEZ SR 0,15 32 215,49 4 832,33 

UNMISS MZVEZ SR 0,15 446 206,35 66 930,95 

WTO 735 900,69 735 900,69 

WTO MH SR 1 735 900,69 735 900,69 

EU 8 5 698 647,00 8 5 698 647,00 

EDF – European Development Fund MF SR 1 12 428 647,00 12 428 647,00 

EU – Development Share of Budget MF SR 1 7 3 270 000,00 7 3 270 000,00 

Ostatné multilaterálne organizácie 12 594 318,99 8 341 846,73 

IOM/ICMPD MV SR 1 46 510,00 46 510,00 

Rada Európy MZVEZ SR 0,40 1 468 624,68 587 449,87 

OBSE MZVEZ SR 0,74 442 864,95 327 720,07 

IBRD MF SR 1 1 964 463,91 1 964 463,91 
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IFC MF SR 1 2 931 154,23 2 931 154,23 

Zelený klimatický fond (GCF) MŽP SR 1 500 000,00 500 000,00 

EPPO MPRV SR 1 25 650,00 25 650,00 

Medzinárodná organizácia 

frankofónie 

MZVEZ SR 1 10 000,00 10 000,00 

Svetová poštová únia MDV SR 0,16 129 431,63 20 709,06 

Medzinárodná iniciatíva na 

odpustenie dlhov (MDRI) 

MF SR 1 100 000,00 100 000,00 

Montreal protocol MŽP SR 1 378 270,73 378 270,73 

OECD Development Centre MZVEZ SR 1 25 531,00 25 531,00 

Medzinárodná investičná banka MF SR 0,29 4 433 000,00 1 285 570,00 

Geneva Centre for Security Sector 

Governance (DCAF) 

MZVEZ SR 

(SAMRS) 

1 20 000,00 20 000,00 

ISTA MPRV SR 1 18 817,86 18 817,86 

Medzinárodný výbor červeného kríža 

(ICRC) 

MZVEZ SR 1 100 000,00 100 000,00 

     

Spolu – Multilaterálna rozvojová spolupráca SR v roku 2021 11 1 750 024,70 100 203 388,39 

 

 

 

5.3 Materiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky v rámci ODA SR v roku 2021 

 

Krajina Prijímateľ Druh pomoci 
Objem pomoci v 

eurách 

Severné 

Macedónsko 

Ministerstvo 

zdravotníctva 

Severného 

Macedónska 

4 pľúcne ventilátory typu Chirana 

Aura V od spoločnosti Chirana 

Medical a. s., obstaraných Ústredím 

ekumenickej a pastoračnej služby v 

OS SR a OZ SR 

100 000,00 

Bosna a 

Hercegovina 1 

Červený kríž 

Hadžići;                  

Červený kríž Foča; 

Dom zdravia 

Mostar 

Humanitárny materiál na podporu 

boja proti COVID-19 a pomoc 

utečencom darovaný Ministerstvom 

vnútra SR, Ústredím ekumenickej 

pastoračnej služby v OS a OZ SR a 

súkromnými spoločnosťami 

35 554,71 

Srbsko 
Klinické centrum               

v Belehrade 

Ministerstvo vnútra SR obstaralo 15 

000 ks PCR testov a zo zásob bol 

pripravený humanitárny materiál 

v zložení ochranné pláštenky, 

elektrocentrály, hygienické balíčky 

96 247,26 

Čierna Hora 
Ministerstvo vnútra 

Čiernej Hory 

Ministerstvo vnútra SR - 15 000 ks 

PCR testov a humanitárny materiál 

v zložení poľné skladacie postele, 

prikrývky a uteráky 

56 504,44 

Albánsko 

Ústredná 

univerzitná 

nemocnica Matky 

Finančný príspevok na 

zabezpečenie opatrení a pokrytie 

náklado.v nemocnice v súvislosti s 

30 000,00 
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Terezy v Tirane COVID-19 

Kosovo* 

Kosovské 

Ministerstvo 

zdravotníctva 

Finančný príspevok na nákup 

antigénových testov na COVID-19 

pre Národný ústav verejného 

zdravia 

30 000,00 

Libanon 

Štátna Univerzitná 

nemocnica Rafika 

Haririho 

FFP2 respirátory a rúška od Správy 

štátnych hmotných rezerv SR 

a dezinfekcie od spoločnosti 

Mikrochem Trade spol. s r. o. 

206 156,17 

Arménsko 
Jerevanská štátna 

lekárska univerzita 

Infúzna pumpa - dar od spoločnosti 

Takeda Pharmaceutical Slovakia 

s.r.o. 

1 200,00 

Litva 1 
Štátna pohraničná 

služba MV Litvy 

Humanitárny materiál poskytnutý 

Ministerstvom vnútra SR na 

zlepšenie podmienok ľudí 

v dočasných utečeneckých 

zariadeniach                       na 

hraniciach LT-BY 

72 848,49 

Litva 2 
Štátna pohraničná 

služba MV Litvy 

Dodatočná pomoc na zlepšenie 

životných podmienok ľudí 

v dočasných utečeneckých 

zariadeniach v Litve. Materiál 

poskytnutý Ministerstvom vnútra 

SR a Ústredím ekumenickej 

pastoračnej služby v OS a OZ SR 

50 862,66 

Čierna Hora 

Ministerstvo 

zdravotníctva 

Čiernej Hory 

10 000 dávok vakcín Astra Zeneca - 

Ministerstvo zdravotníctva SR 
29 000,00 

Ukrajina 1 

Verejné 

zdravotnícke 

centrum 

Ministerstva 

zdravotníctva 

Ukrajiny 

60 000 dávok vakcín Astra Zeneca - 

Ministerstvo zdravotníctva SR 
174 000,00 

Moldavsko  

Národná agentúra 

pre verejné zdravie 

Moldavska 

10 000 PCR testov na diagnostiku 

COVID-19 -  dar od spoločnosti 

MultiplexDX 

99 000,00 

Bosna a 

Hercegovina 2 

Medzinárodná 

agentúra pre 

migráciu v Bosne a 

Hercegovine 

Humanitárny materiál na pomoc 

utečencom                 v kontexte 

pandémie COVID-19 vyčlenený 

Ministerstvom vnútra SR a 

Ústredím ekumenickej pastoračnej 

služby v OS a OZ SR 

35 722,76 

Rwanda 

Ministerstvo 

zdravotníctva 

Rwandy 

280 000 vakcín Astra Zeneca – 

Ministerstvo zdravotníctva SR 
812 000,00 
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Keňa 
Ministerstvo 

zdravotníctva Kene 

160 000 vakcín Astra Zeneca – 

Ministerstvo zdravotníctva SR 
464 000,00 

Vietnam 

Ministerstvo 

zdravotníctva 

Vietnamu 

100 000 vakcín Astra Zeneca – 

Ministerstvo zdravotníctva SR 
290 000,00 

Grécko 

Ministerstvo pre 

migráciu a azyl 

Grécka 

Stomatologická súprava pre 

utečenecký tábor na ostrove Samos 
13 593,60 

Ukrajina 2 

Verejné 

zdravotnícke 

centrum 

Ministerstva 

zdravotníctva 

Ukrajiny 

Jednorazové ochranné obleky, 

ochranné okuliare a respirátory 

FFP2 

190 980,00 

Arménsko 

Ministerstvo 

zdravotníctva 

Arménska 

60 700 vakcín Moderna - 

Ministerstvo zdravotníctva SR  
1 174 545,00 

Libanon 

Organizácia 

Development 

Association for Life 

and Peace 

Zdravotnícky materiál a mobiliár na 

vybudovanie poľnej nemocnice 

v Libanone poskytnutý 

Ministerstvom vnútra SR, Správou 

štátnych hmotných rezerv SR 

organizáciou ADRA                     a 

Vysokou školou zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety v 

Bratislave n.o. 

229 258, 80 

SPOLU 

 

4 426 215,09 eur (z toho 2 943 545 eur tvoria vakcíny) 

 
Zdroj: MV SR 

 

Označenie:  

- Materiálna humanitárna pomoc 

- Finančný príspevok na boj proti COVID-19 

- Vakcíny proti COVID-19 
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5.4 Náklady (v eurách) Slovenskej republiky na štipendistov z rozvojových krajín podľa 

zoznamu OECD/DAC v roku 2021 

 

Teritórium 
Počet 

študentov 

Náklady  

štipendium 

 Náklady 

príspevok na 

štipendistu 

Celkom za 

teritórium 

Afganistan 19 64 260 21 840 86 100 

Albánsko 8 15 515 4 720 20 235 

Arménsko 1 1 405 320 1 725 

Azerbajdžan 2 7 005 1 840 8 845 

Bielorusko 25 67 295 15 600 82 895 

Bosna 

a Hercegovina 6 15 230 3 760 18 990 

Etiópia 4 10 030 2 560 12 590 

Gruzínsko 6 19 365 6 880 26 245 

Irak 4 8 910 2 480 11 390 

Jordánsko 5 10 970 3 200 14 170 

Keňa 23 72 430 19 760 92 190 

Kosovo (v súlade 

s rez. BR OSN č. 

1244/99) 8 18 230 5 600 23 830 

Libanon 7 23 510 6 240 29 750 

Severné 

Macedónsko 1 0 240 240 

Moldavsko 10 27 580 7 280 34 860 

Mongolsko 1 1 125 240 1 365 

Palestína 20 58 095 15 200 73 295 

Srbsko 166 512 750 147 840 660 590 

Sudán 8 20 145 6 800 26 945 

Sýria 24 78 505 21 280 99 785 

Ukrajina 32 103 540 33 040 136 580 

Vietnam 2 6 450 3 840 10 290 

Spolu 382 1 142 345 330 560 1 472 905 
Zdroj: MŠVVŠ SR 

 

 

5.5 Prehľad bilaterálnej rozvojovej pomoci zameranej na životné prostredie a zmenu 

klímy v roku 2021 

 

Názov projektu Krajina 

Organizácia 

(implementujúci subjekt) ODA v eur 

EBOR - Príspevok do Fondu E5P 2021 

Arménsko 

Azerbajdžan 

Gruzínsko 

Európska banka pre obnovu a 

rozvoj 
300 000,00 

Podpora vzdelávania v oblasti obnoviteľných 

zdrojov energie na Kábulskej univerzite  
Afganistan 

Slovenská Technická 

Univerzita v Bratislave 
8 969,47 

Zlepšenie inovačného ekosystému Albánska 

podporou vzniku a akcelerácie mladých 

inovatívnych firiem  

Albánsko 

Slovenská organizácia pre 

výskumné a vývojové 

aktivity, o. z. 

9 416,93 
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Podpora vzdelávania a zvyšovanie kvality 

odborného poradenstva v Bielorusku  
Bielorusko FEED LAB s.r.o. 3 554,95 

Modernizácia metód spracovania včelích produktov 

a zvýšenie ich pridanej hodnoty 
Etiópia Ten Senses, s.r.o. 33 601,86 

Zavedenie a rozvoj pestovania makadamií do Etiópie 

ako nový zdroj príjmu pre farmárov 
Etiópia Integra 30 000,00 

Štúdia uskutočniteľnosti k dostupnej a prenosnej 

zdravotníckej diagnostike 
Ghana S-Case 4 600,00 

Podpora ekologických akcií v obci Oni 

prostredníctvom rozvoja  infraštruktúry odpadového 

hospodárstva 

Gruzínsko SOSNA 48 150,30 

Prenos skúseností pri znižovaní obsahu arzénu v 

prírodných vodách, pôdach a potravinových 

produktoch, možnosti odstraňovania z pitných vôd v 

Gruzínsku 

Gruzínsko 
Výskumný ústav vodného 

hospodárstva 
31 179,55 

Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej 

starostlivosti pre matku a dieťa, Mapuordit 
Južný Sudán 

Vysoká škola zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety 
39 999,88 

3. platba Finančný príspevok pre Spoločné 

programovanie v Keni v zmysle zmluvy a I. dodatku 

k zmluve 

Keňa Self Help Africa 625 000,00 

Lepši prístup k zručnostiam pre mládež v kraji 

Marsabit 
Keňa SAVIO o. z. 120 315,00 

Vybudovanie pilotného zariadenia pre produkciu a 

výskum potravinársky využiteľného hmyzu v 

Kenskej republike 

Keňa Medicínska alternatíva 109 234,46 

Nasadenie a predaj fotovolticky napájaných ESS a 

mikrogridov pre zásobovanie elektrickej energie a 

stabilizáciu siete ako náhrada za diesel generátory 

Keňa ELVOSOLAR 71 939,12 

Podpora potravinovej sebestačnosti a zamestnanosti 

v oblasti Machakos so zameraním na zmiernenie 

negatívnych vplyvov Covid 19 

Keňa 
Vysoká škola zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety 
20 000,00 

Zmiernenie ekonomickej a environmentálnej krízy 

podporou trhového prostredia, odbornej kvalifikácie 

a budovaním kanalizačnej infraštruktúry 

Libanon Človek v ohrození, n. o. 160 000,00 

Starostlivosť o reprodukčné zdravie, manažment 

prípadov SGBV pre sýrskych utečencov a vnútorne 

vysídlených ľudí v oblastiach Baalbek Hermel v 

Libanone 

Libanon MAGNA 39 994,00 

WASH intervencia v oblasti Baalbek pre sýrskych 

utečencov a Libanončanov 
Libanon 

ADRA - Adventistická 

agentúra pre pomoc a rozvoj - 

Občianske združenie 

20 641,83 

Zlepšenie kvality života obyvateľov mesta Rezina: 

zabezpečenie prístupu k systému kanalizácie 
Moldavsko 

Regionálna rozvojová 

agentúra Senec-Pezinok 
148 650,00 

Budovanie funkčného a udržateľného systému 

odpadového hospodárstva v obci Criuleni 
Moldavsko Slovenská katolícka charita 100 000,00 

EBOR - Príspevok do Fondu E5P 2021 (Moldavsko) Moldavsko 
Európska banka pre obnovu a 

rozvoj 
50 000,00 

Agropotravinársky inkubátor ako katalyzátor 

podnikateľských inovácií v regiónoch Moldavska 

(akronym AFB Inkubátor) 

Moldavsko 
Slovenské centrum pre 

komunikáciu a rozvoj, n. o. 
39 821,40 

Budovanie inštitucionálnych kapacít na posilnenie 

efektívneho fungovania manažmentu v odpadovom 

hospodárstve 

Moldavsko 
Slovenská agentúra životného 

prostredia 
33 441,52 
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Zaangažovanie samospráv a občianskej spoločnosti 

do rozvoja Gagauzska a regióna Taraclia 
Moldavsko Človek v ohrození, n. o. 14 400,67 

Podpora udržateľného a spravodlivého sociálno-

ekonomického rozvoja Rwandskej republiky 
Rwanda Rokovia 40 304,26 

Podpora projektu „Zelený monitor“ 
Severné 

Macedónsko 

Association Center for 

Intercultural Dialogue 
14 330,00 

Pestovanie liečivých rastlín pre výrobu biopesticídov 
Severné 

Macedónsko 
CEDOME 9 899,60 

Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko Srbsko 
Rozvojová banka 

Rady Európy 
147 625,00 

Intenzifikácia zhodnocovania odpadov dodávaných 

na skládku Srem-Mačva 
Srbsko DAVOIL, s.r.o. 86 682,45 

Podpora dosiahnutia hygienických štandardov EU a 

zapojenia žien včelárok pri spracovaní včelích 

produktov vo Vojvodine 

Srbsko 
národné poľnohospodárske a 

potravinárske centrum 
66 756,40 

Farmárska príležitosť pre Ugandu a Rwandu 

(FOUR) 
Uganda 

ADRA - Adventistická 

agentúra pre pomoc a rozvoj - 

Občianske združenie 

100 000,00 

Odborné vzdelávanie pre mladých utečencov z 

Južného Sudánu 
Uganda Slovenská katolícka charita 5 797,06 

Zdravá voda pre Rivne Ukrajina 
Asociácia vodárenských 

spoločností 
179 435,70 

Čistá Žovkva 2.0: energoefektívne a ekologické 

nakladanie s vodou 
Ukrajina Enviroline, s.r.o., Košice 120 876,68 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti 

Doneck, na Ukrajine 
Ukrajina MAGNA 20 000,00 

Štúdia uskutočniteľnosti - logistické centrum 

biomasy pre energetické účely v regióne mesta 

Cherson 

Ukrajina Intech Slovakia, s.r.o. 10 000,00 

Zdravá voda pre Cherson Ukrajina 
Asociácia vodárenských 

spoločností 
9 830,55 

Štúdia uskutočniteľnosti – Budovanie siete 

nabíjacích staníc pre elektromobily 
Ukrajina ELECTRIK, s.r.o. 9 155,82 

Predmetový prístup v globálnom vzdelávaní (sa) pre 

odborný pedagogický personál 

nešpecifikova

né 
Človek v ohrození, n. o. 18 868,24 

Pozn. Tabuľka nezahŕňa tzv. mikrogranty, projekty vysielania dobrovoľníkov, projekty rozvojového vzdelávania, 

budovania kapacít. 

 

 

5.6 Prehľad bilaterálnej rozvojovej pomoci zameranej na rovnosť príležitostí (rovnosť 

žien a mužov) v roku 2021 

 

Názov projektu Krajina 

Organizácia 

(implementujúci subjekt) ODA eur 

Podpora vzdelávania v oblasti obnoviteľných 

zdrojov energie na Kábulskej univerzite  
Afganistan 

Slovenská Technická 

Univerzita v Bratislave 
8 969,47 

Poskytnutie finančného príspevku na podporu 

rozvojových aktivít mimovládnej organizácie 

MEHHRO v Afganistane 

Afganistan MEHHRO 5 000,00 

Národný konvent o EÚ v Albánsku Albánsko 

Výskumné centrum 

Slovenskej spoločnosti pre 

zahraničnú politiku 

39 947,61 

Zlepšenie inovačného ekosystému Albánska 

podporou vzniku a akcelerácie mladých 

inovatívnych firiem  

Albánsko 

Slovenská organizácia pre 

výskumné a vývojové 

aktivity, o. z. 

9 416,93 
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Modernizácia metód spracovania včelích 

produktov a zvýšenie ich pridanej hodnoty 
Etiópia Ten Senses, s.r.o. 33 601,86 

Zavedenie a rozvoj pestovania makadámií do 

Etiópie ako nový zdroj príjmu pre farmárov 
Etiópia Integra 30 000,00 

Štúdia uskutočniteľnosti k dostupnej a prenosnej 

zdravotníckej diagnostike 
Ghana S-Case 4 600,00 

Rozvoj komunít pozdĺž administratívnej hraničnej 

línie oddeľujúcej región Tskhinvali od zvyšku 

Gruzínska s dôrazom na miestnu samosprávu a 

rozvoj 

Gruzínsko MESA10 49 879,00 

Slovensko a Gruzínsko v boji proti 

dezinformáciám-posilnenie občianskej spoločnosti 

a rozvoj kapacít štátnej správy, miestnej a 

regionálnej samosprávy 

Gruzínsko 
Slovenský inštitút pre 

bezpečnostnú politiku 
25 415,50 

Zmierňovanie negatívnych ekonomických dopadov 

pandémie COVID-19 na populáciu gruzínskeho 

horského regiónu Racha 

Gruzínsko SOSNA 19 765,82 

Zabezpečenie pitnej vody pre obce Bersavy a 

Birstek 
Irak Slovenská katolícka charita 160 000,00 

Príspevok na odmínovanie a pomoc obyvateľstvu v 

Iraku na rok 2021 
Irak UNMAS 50 000,00 

Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej 

starostlivosti pre matku a dieťa, Mapuordit 
Južný Sudán 

Vysoká škola zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety 
39 999,88 

Lepši prístup k zručnostiam pre mládež v kraji 

Marsabit 
Keňa SAVIO o.z. 120 315,00 

Vybudovanie pilotného zariadenia pre produkciu a 

výskum potravinársky využiteľného hmyzu v 

Kenskej republike 

Keňa Medicínska alternatíva 109 234,46 

Kvalitná zdravotná starostlivosť s dôrazom na 

matky a deti v oblasti Masol 
Keňa Dvojfarebný svet 100 000,00 

Rozšírenie kapacity základnej školy Filip Neri s 

perspektívou strednej školy – 2 fáza 
Keňa 

Vysoká škola zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety 
24 999,90 

Podpora potravinovej sebestačnosti a 

zamestnanosti v oblasti Machakos so zameraním 

na zmiernenie negatívnych vplyvov Covid 19 

Keňa 
Vysoká škola zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety 
20 000,00 

Štúdia uskutočniteľnosti k dostupnej a prenosnej 

zdravotníckej diagnostike 
Keňa S-Case 8 123,12 

Zmiernenie ekonomickej a environmentálnej krízy 

podporou trhového prostredia, odbornej 

kvalifikácie a budovaním kanalizačnej 

infraštruktúry 

Libanon Človek v ohrození, n.o. 160 000,00 

WASH intervencia a energetický udržateľná 

infraštruktúra pre sýrskych utečencov a 

Libanončanov v oblasti Bekaa 

Libanon 

ADRA - Adventistická 

agentúra pre pomoc a rozvoj 

- Občianske združenie 

159 999,98 

Starostlivosť o reprodukčné zdravie, manažment 

prípadov SGBV pre sýrskych utečencov a vnútorne 

vysídlených ľudí v oblastiach Baalbek Hermel v 

Libanone 

Libanon MAGNA 39 994,00 

WASH intervencia v oblasti Baalbek pre sýrskych 

utečencov a Libanončanov 
Libanon 

ADRA - Adventistická 

agentúra pre pomoc a rozvoj 

- Občianske združenie 

20 641,83 

Budovanie dobrej správy vecí verejných 

prostredníctvom podpory transparentnosti, 

digitalizácie a sociálnej inklúzie na juhu 

Moldavska 

Moldavsko Človek v ohrození, n.o. 90 909,00 

Kvalitná pracovná sila pre IT sektor v Moldavsku: 

digitálne vzdelávanie mladých žien a vytvorenie 
Moldavsko 

Európska migračná agentúra 

(EMA) 
40 000,00 
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Akadémie kybernetickej bezpečnosti.  

Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo 

AMOG 21 
Moldavsko 

Výskumné centrum 

Slovenskej spoločnosti pre 

zahraničnú politiku 

39 936,00 

Agropotravinársky inkubátor ako katalyzátor 

podnikateľských inovácií v regiónoch Moldavska 

(akronym AFB Inkubátor) 

Moldavsko 
Slovenské centrum pre 

komunikáciu a rozvoj, n. o. 
39 821,40 

Budovanie inštitucionálnych kapacít na posilnenie 

efektívneho fungovania manažmentu v odpadovom 

hospodárstve 

Moldavsko 
Slovenská agentúra 

životného prostredia 
33 441,52 

Zaangažovanie samospráv a občianskej spoločnosti 

do rozvoja Gagauzska a regiónu Taraclia 
Moldavsko Človek v ohrození, n. o. 14 400,67 

Podpora udržateľného a spravodlivého sociálno-

ekonomického rozvoja Rwandskej republiky 
Rwanda Rokovia 40 304,26 

Pestovanie liečivých rastlín pre výrobu 

biopesticídov 

Severné 

Macedónsko 
CEDOME 9 899,60 

Intenzifikácia zhodnocovania odpadov dodávaných 

na skládku Srem-Mačva 
Srbsko DAVOIL, s.r.o. 86 682,45 

Podpora dosiahnutia hygienických štandardov EU 

a zapojenia žien včelárok pri spracovaní včelích 

produktov vo Vojvodine 

Srbsko 
národné poľnohospodárske a 

potravinárske centrum 
66 756,40 

Zdravotná starostlivosť pre vnútorných utečencov 

v Sýrii v Aleppe 
Sýria 

Vysoká škola zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety 
159 999,20 

Rehabilitácia dvoch vodných vrtov pre komunitu 

Hjeira v Sýrii 
Sýria Integra 159 932,80 

Príspevok do nástroja EÚ Facility for Refugees in 

Turkey 
Turecko Európska komisia 957 880,00 

Farmárska príležitosť pre Ugandu a Rwandu 

(FOUR) 
Uganda 

ADRA - Adventistická 

agentúra pre pomoc a rozvoj 

- Občianske združenie 

100 000,00 

Odborné vzdelávanie pre mladých utečencov z 

Južného Sudánu 
Uganda Slovenská katolícka charita 5 797,06 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti 

Doneck, na Ukrajine 
Ukrajina MAGNA 20 000,00 

Zlepšenie odolnosti a životných podmienok ľudí 

zasiahnutých konfliktom na východe Ukrajiny 

prostredníctvom materiálnej a psychosociálnej 

podpory 

Ukrajina Človek v ohrození, n. o. 19 354,27 

Zlepšenie zdravotnej a preventívnej starostlivosti 

voči Covid19 v zdravotníckych zariadeniach a 

domovoch pre seniorov v konflikt. zónach na 

východe UA 

Ukrajina Človek v ohrození, n. o. 19 337,30 

Schéma mobility ukrajinských študentov IT na 

účel transferu mäkkých a tvrdých zručností v 

oblasti IT zo Slovenska na Ukrajinu 

Ukrajina 
Európska migračná agentúra 

(EMA) 
6 365,97 

Slovenská podpora udržateľnej rozvojovej pomoci 

prostredníctvom vysielania európskych expertných 

dobrovoľníkov 

nešpecifikované 

ADRA - Adventistická 

agentúra pre pomoc a rozvoj 

- Občianske združenie 

9 187,34 

Pozn. Tabuľka nezahŕňa tzv. mikrogranty, projekty vysielania dobrovoľníkov, projekty rozvojového vzdelávania, 

budovania kapacít. 
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5.7 Vyhodnotenie plnenia Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023 v roku 2021 

 

Logická matica pre monitorovanie pokroku v skvalitňovaní systému ODA SR 
Cieľ – skvalitnenie 

systému ODA 

SR 

Výsledok Termín Zodpovedné 

rezorty 

Indikátor Plnenie počas roka 2021 

Efektívne 

nastavenie 

legislatívneho 

rámca 

Novelizácia zákona 

392/2015 Z. z. o 

rozvojovej spolupráci a 

o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

2019 MZVEZ SR, 

MF SR 

Schválenie návrhu 

novelizovaného zákona 

v NR SR 

Zákon bol novelizovaný prijatím zákona č. 281/2019 Z. z. 

s nadobudnutím účinnosti od 1.10.2019. 

V dôsledku vplyvu pandémie COVID-19 na rozvojovú spoluprácu 

bola v priebehu roku 2021 realizovaná diskusia o potrebe zmien 

v zákone o rozvojovej spolupráci so zapojením MZVEZ SR, 

Platformy rozvojových organizácií – Ambrela a MŠVVŠ SR.  

Výraznejšie 

zapojenie rezortov 

štátnej správy do 

rozvojovej 

spolupráce 

Vytvorenie pracovnej 

koordinačnej skupiny 

pre rozvojovú 

spoluprácu a jej 

pravidelné zasadnutia 

2019 a 

priebežne 

MZVEZ SR Zasadnutia 

koordinačnej pracovnej 

skupiny minimálne 

dvakrát ročne 

V roku 2021 konalo len jedno zasadnutie Koordinačného výboru 

pre rozvojovú spoluprácu (KV) Slovenskej republiky na úrovni 

štátnych tajomníkov (13.12.2021). V marci 2021 vznikla 

medzirezortná pracovná skupina na zefektívnenie humanitárnej 

pomoci SR do zahraničia pod Koordinačným výborom pre 

rozvojovú spoluprácu SR. Jej prvé zasadnutie sa uskutočnilo 

v novembri a v decembri zasadla pracovná podskupina pre 

podrobnejšiu analýzu tematických blokov stratégie. 

Využívanie nástrojov 

rozvojovej spolupráce  

definovaných v zákone 

o rozvojovej spolupráci 

v rámci jednotlivých 

rezortov 

2019 a 

priebežne 

MF SR, 

MŽP SR, 

MŠVVŠ SR, 

MZ SR, 

EXIMBAN

KA SR 

Podporené projekty 

a iné rozvojové 

intervencie 

financované 

z rozpočtových kapitol 

rezortov 

V zmysle zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov je umožnené ostatným 

ústredným orgánom štátnej správy a orgánom územnej 

samosprávy využívať vybrané nástroje rozvojovej spolupráce, 

napr. poskytovanie vedomostí a skúseností. V roku 2021 však 

pandémia COVID-19 výrazne obmedzila možnosti realizácie 

takýchto aktivít.   

Posilnenie 

koherencie politík 

pre udržateľný 

rozvoj 

Prijatie dodatku 

k štatútu Rady vlády 

SR pre Agendu 2030 

pre udržateľný rozvoj, 

ktorý rozširuje 

pôsobnosť Rady vlády 

SR pre Agendu 2030 

o problematiku 

koherencie politík 

2019 ÚPVVII SR Prijatý dodatok 

k štatútu Rady vlády 

SR pre Agendu 2030 

pre udržateľný rozvoj 

Úloha bola splnená v roku 2019.  

Posilnenie systému Zavedenie systému 2019 MZVEZ SR Systém cieľov, Implementácia systému založeného na výsledkoch má dlhodobý 
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založeného na 

výsledkoch 

cieľov, výsledkov 

a indikátorov, 

vychádzajúceho 

z cieľov udržateľného 

rozvoja, pre partnerské 

regióny a krajiny 

výsledkov 

a indikátorov pre 

programové krajiny 

a partnerské regióny 

charakter, tento princíp riadenia je potrebné postupne zaviesť do 

všetkých strategických, koncepčných i operačných dokumentov za 

účelom vzájomnej previazanosti a synergie. Úloha pretrváva aj do 

ďalšieho obdobia. 

Podpora 

implementácie 

dlhodobých 

rozvojových 

projektov 

s výraznejším 

dopadom 

Zavedenie mechanizmu 

pre využívanie nástroja 

rámcové dohody 

2019 

a následne 

každoročn

e 

MZVEZ SR Schválený projekt 

realizovaný na základe 

rámcovej dohody 

Vyhlásenie výzvy na strategické partnerstvo v Keni sa realizovalo 

v roku 2022.  

Postupné 

navyšovanie 

rozpočtu ODA 

SR17 

Zvýšený objem financií 

vynaložených na ODA 

SR 

každoročn

e 

MF SR, 

MZVEZ SR 

Percentuálny nárast 

ODA SR v porovnaní 

s predchádzajúcim 

rokom 

Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 2019-

2023 potvrdila cieľ postupného zvyšovania výdavkov na ODA SR 

vrátane mobilizácie finančných zdrojov súkromného sektora. 

Snaha o rast výdavkov na ODA SR je deklarovaná aj 

v Programovom vyhlásení vlády z roku 2021. Slovensko naďalej 

výrazne zaostáva za plnením záväzku 0,33 % ODA/HND, keď 

v roku 2021 dosiahol tento ukazovateľ úroveň 0,14 %. Úloha 

pretrváva do ďalšieho obdobia. 

Efektívnejšie 

zapájanie 

súkromného sektora 

do ODA SR 

Vytvorenie a realizácia 

nového programu 

podnikateľských 

partnerstiev 

2019 a 

každoročn

e 

MZVEZ SR Počet podporených 

podnikateľských 

projektov ročne: 3 

V roku 2021 pokračovala realizácia Programu podnikateľských 

partnerstiev cez SAMRS - boli podporených štyri projekty 

v celkovej sume 199 940 €. Tri menšie projekty v kategórii 

„príprava“ sa do konca roka začali realizovať v Gruzínsku, 

Gruzínsku/Moldavsku a v Nigérii. Jeden väčší projekt v kategórii 

„realizácia“ v oblasti telemedicíny sa začal realizovať 

v Albánsku/Moldavsku. Po nastavení podmienok praktickej 

realizácie zvýhodnených vývozných úverov prostredníctvom 

novelizácie zákona o rozvojovej spolupráci v roku 2019 prijala 

v roku 2020 EXIMBANKA SR prvé projektové návrhy. 

V dôsledku pandémie sa však proces ich negociovania značne 

spomalil –spustenie projektov zvýhodnených vývozných úverov 

sa presunulo na rok 2022. SAMRS aj v roku 2021 spolupracovala 

s UNDP a MZVEZ SR na rozvoji dvoch ďalších nástrojov pre 

podporu zapájania podnikateľov do rozvojovej spolupráce – 

 
17 V zmysle záverov Rady EÚ „Nové globálne partnerstvo k znižovaniu chudoby a udržateľnému rozvoju po roku 2015“ z 25.5.2015 (Dok. č. 9241/15) 
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Rozvojmajstri a UNDP Slovak Challenge Fund. 

Realizácia nástroja 

zadávanie zákaziek 

2019 a 

každoročn

e 

MZVEZ SR Počet podporených 

zákaziek na realizáciu 

rozvojových projektov: 

1 

Program zákaziek nebol ani v roku 2021 spustený z dôvodu 

komplexnej, technicky a časovo náročnej administrácie 

uvedeného nástroja. Úloha pretrváva do ďalšieho obdobia.  

Zavedenie 

strategického 

prístupu 

k humanitárnej 

pomoci 

Stratégia humanitárnej 

pomoci vypracovaná 

2019 MZVEZ SR 

a MV SR 

Schválenie Stratégie 

humanitárnej pomoci 

Slovenskej republiky 

V marci 2021 vznikla medzirezortná pracovná skupina na 

zefektívnenie humanitárnej pomoci SR do zahraničia pod 

Koordinačným výborom pre rozvojovú spoluprácu SR. Jej členmi 

(okrem MZVEZ SR) sú zástupcovia  MV SR, MO SR, MPRV SR, 

MZ SR, MH SR, SAMRS, Správa štátnych hmotných rezerv SR 

a Platformy rozvojových organizácií - Ambrela. Úlohou pracovnej 

skupiny je poskytnúť priestor na podrobnejšiu odbornú diskusiu, 

ktorá prispeje ku komplexnej príprave prvej stratégie poskytovania 

humanitárnej pomoci SR. Vzhľadom na súčasný vývoj 

humanitárnej krízy na Ukrajine, proces prípravy humanitárnej 

stratégie bude ukončený až po vyhodnotení skúseností z nej, 

nakoľko ide o radikálnu zmenu podmienok v prijímajúcich 

krajinách, ako aj nárokov na slovenské inštitúcie. Úloha pretrváva 

do ďalšieho obdobia. 

Posilnenie systému 

evaluácie 

a monitoringu 

Pravidelná realizácia 

evaluácií v zmysle 

Stratégie monitoringu a 

evaluácie 

priebežne MZVEZ SR Evaluačné správy na 

úrovni strategických 

dokumentov ODA SR 

(Strednodobá stratégia, 

stratégie spolupráce 

s programovými 

krajinami), 

jednotlivých oblastí 

ODA SR 

(multilaterálna ODA, 

humanitárna pomoc, 

globálne vzdelávanie, 

zapájanie podnikateľov 

do ODA) 

a konkrétnych 

projektov 

Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie COVID-19 sa až 

v druhom polroku 2021 uskutočnili dve monitorovacie cesty 

projektov SlovakAid, realizovaných v programových krajinách 

ODA SR – v Gruzínsku a v Moldavskej republike. 

V r. 2021 bolo vypracované priebežné hodnotenie Strednodobej 

stratégie v súlade s úlohou z uznesenia vlády SR č. 40/2019, 

ktorým sa schválila v poradí štvrtá Strednodobá stratégia 

rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023. Predmetom 

hodnotenia bola najmä dvojstranná rozvojová spolupráca za necelé 

tri roky 2019 až 2021. Hlavnými vstupmi do priebežného 

hodnotenia boli nezávislá externá evaluácia, stanoviská členov 

KV, stanoviská zastupiteľských úradov a vlastná expertíza 

a skúsenosti rezortu. Z hodnotenia vyplynulo takmer 30 

odporúčaní na zlepšenie implementácie stratégie a na zvýšenie 

strategickej efektívnosti rozvojovej spolupráce SR. 



66 

 

Posilnenie 

personálnych 

kapacít štátnej 

správy v oblasti 

rozvojovej 

spolupráce 

Fungujúci rotačný 

mechanizmus 

diplomatov 

a rozvojových 

pracovníkov MZVEZ 

SR / SAMRS 

2023 MZVEZ SR V partnerských 

krajinách pôsobia 

štyria rozvojoví 

diplomati Slovenskej 

republiky 

Aktuálne v zahraničí pôsobia traja rozvojoví diplomati, ktorí sú 

vyslaní v programových krajinách ODA SR (Keňa, Moldavsko, 

Gruzínsko).  V budúcnosti je zámerom vyslať ďalších rozvojových 

diplomatov do vybraných partnerských krajín, limitujúcim 

faktorom je nedostatok finančných zdrojov. V prípade MZVEZ 

SR je nutné počítať do budúcna s potrebou ďalšieho navyšovania 

počtu zamestnancov venujúcich sa rozvojovej spolupráci 

pri neustále sa zvyšujúcich nárokoch na rozvojovú spoluprácu 

a rastúcej agende. 

Zvyšovanie 

odborných kapacít 

Zvyšovanie odborných 

kapacít rozvojových 

pracovníkov 

a diplomatov v oblasti 

rozvojovej spolupráce 

priebežne MZVEZ SR, 

MF, MV SR, 

MŽP SR, 

MO SR 

Vytvorené plány 

vzdelávania 

a absolvovanie aspoň 

jedného vzdelávacieho 

kurzu ročne 

Zamestnanci rezortov absolvovali viacero školení realizovaných 

cez programy UNDP a OECD. MZVEZ SR pre svojich 

zamestnancov vypracúva každoročný vzdelávací plán so širokou 

ponukou školení – v ústredí, zahraničí, či online.  

Zvyšovanie kapacít 

ekonomických 

diplomatov v oblasti 

rozvojovej spolupráce 

priebežne MZVEZ SR Absolvovanie 

akreditovaného 

vzdelávacieho 

programu 

ekonomickými 

diplomatmi 

S cieľom zvyšovania synergie aktivít ekonomickej diplomacie 

a rozvojovej spolupráce boli v rámci školení pre ekonomických 

diplomatov zavedené prednášky na tému rozvojovej spolupráce 

Slovenskej republiky. 

Zefektívnenie 

fungovania 

SAMRS 

Úspešná realizácia 

hodnotenia Pillar 

Assessment EÚ 

2019 MZVEZ SR SAMRS je oprávnená 

spravovať finančné 

prostriedky EÚ 

V roku 2020 SAMRS získala pozitívne hodnotenie v audite 

Európskej komisie, čo agentúru zaradilo medzi subjekty, ktoré 

môžu z poverenia Európskej komisie dohliadať na realizáciu 

rozvojových projektov financovaných z fondov EÚ. Uvedené 

umožnilo SAMRS v novembri 2021 podpísať dohodu na realizáciu 

prvého projektu delegovanej spolupráce EÚ v Moldavsku, kde 

bude agentúra v pozícii vedúceho partnera. 

Posilnenie 

postavenia 

EXIMBANKY SR 

vo vzťahu 

k rozvojovej 

spolupráci 

Úspešná realizácia 

hodnotenia Pillar 

Assessment EÚ 

2019 EXIMBAN

KA SR, MF 

SR 

EXIMBANKA SR je 

oprávnená spravovať 

finančné prostriedky 

EÚ 

EXIMBANKA SR v roku 2021 získala oprávnenie na delegovanú 

spoluprácu EÚ ako implementačný partner Európskej komisie. 

Toto oprávnenie by malo priniesť aj ďalšie príležitosti pre 

zapojenie podnikateľského sektora do rozvojovej spolupráce. 

Zvýšenie verejného 

povedomia 

o aktivitách 

SlovakAid 

Informačné, 

popularizačné 

a vzdelávacie aktivity 

pre verejnosť 

realizované 

každoročn

e 

MZVEZ SR, 

MF SR 

Každoročne 

realizované 3 podujatia 

V roku 2021 SAMRS pokračovala v realizácii putovnej výstavy 

pod názvom POMOC! svedectvo – príspevok k pochopeniu 

dôležitosti pomoci Slovenska vo svete v Košiciach, Trenčíne 

a Banskej Bystrici. Výstava pozostávala z autorských fotografií 

z Kene, Južného Sudánu, Iraku, Somálska a Libanonu zobrazujúce 
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celkovú situáciu a životné podmienky v týchto krajinách 

a sprítomňujúce konkrétne osudy ľudí, ktorí sú súčasťou projektov 

SlovakAid.  

V októbri 2021 SAMRS zrealizovala exteriérovú výstavu 

s názvom KRAJINA KEŠU, ktorá prezentovala výsledky 

jedinečného projektu krajín V4 a EÚ v Keni, financovaného zo 

zdrojov Núdzového zvereneckého fondu Európskej únie pre 

stabilitu a riešenie príčin nelegálnej migrácie a vysídlených osôb 

v Afrike. 

Okrem toho boli realizované mnohé ďalšie verejné podujatia 

v online priestore (kvôli pandémii COVID-19).  

 

Zvýšené mediálne 

pokrytie aktivít 

SlovakAid 

2023 MZVEZ SR, 

MF SR 

Zvýšenie povedomia 

o existencii a aktivitách 

SlovakAid na 20% 

(východisková hodnota 

z prieskumu ver. 

mienky z 09/2018 – 

8%) 

V roku 2021 SAMRS zverejnila 55 tlačových správ a oznamov 

o agende SlovakAid a aktivitách SAMRS. Zároveň bola 

redizajnovaná webstránka slovakaid.sk.  

 

Za obdobie roka 2021 SAMRS zintenzívnila propagáciu značky 

SlovakAid na sociálnych sieťach Facebook, Twitter, LinkedIn 

a Instagram. Výsledkom bol nárast počtu sledovateľov o cca 12% 

 

Značku SlovakAid aktívne promuje tiež MF SR - na stránkach 

svojich projektov (https://publicfinance.undp.sk/en/), ako aj na 

sociálnych sieťach. 
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Vyhlásenie predkladateľa 

  

  

Materiál „Správa o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2021“ sa predkladá na 

rokovanie vlády Slovenskej republiky bez rozporov.  
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Vyhodnotenie vplyvov na rozpočet a systemizáciu 

 

Odhadovaný vplyv na nárast výdavkov resp. úbytok príjmov v bežnom roku (v EUR): 

bez vplyvu 

 

Odhadovaný vplyv na nárast výdavkov resp. úbytok príjmov v nasledujúcom rozpočtovom 

roku (v EUR): 

bez vplyvu 

 

Navrhovaný zdroj krytia nárastu výdavkov, resp. úbytku príjmov: 

bez vplyvu 

 

Vplyv na limit počtu zamestnancov: 

bez vplyvu 
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Vyhodnotenie vnútrorezortného pripomienkového konania 

 

Správa o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2021 

 

 

Útvar Obsah pripomienky Vyhodnotenie 

KAMI   

KAŠT 1   

KAŠT 2   

KAGT   

LEGO   

DIPL   

SEMI   

SHRS   

POLS   

ANAP   

SMOP   

SEZA   

SBPI   

OSUR   

SEVS   

GEIN   

OKRM   

OKOM   

VAUD   

 

 

 


