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Cesty vznikajú tak, že po nich kráčame. Bez ohľadu na to, kedy 
Franz Kafka vyslovil túto vetu, platí stále. V roku 2020 sa zásadne 
zmenili životy ľudí na celom svete. Museli sme opustiť vyšliapané 
chodníčky stereotypov a začať kráčať vpred po neznámej ceste. 

Presvedčili sme sa, že nový koronavírus skutočne nepozná hranice 
a kým nie je v bezpečí každý človek, nie je v bezpečí žiaden človek. 
Spolupatričnosť a solidarita sa ukázali byť základným stavebným 
kameňom náročnej cesty k prekonaniu následkov pandémie. 
SlovakAid – pomoc zo Slovenska všade tam, kde to bolo potrebné 
a možné, zarezonovala preto v plnej miere. 

Aj napriek ťažkostiam, ktoré pandémia nového koronavírusu 
priniesla, SAMRS v úsilí nepoľavila. Slovenská agentúra 
pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu v roku 2020 podporila 
76 mikrograntov, vyhlásila 15 výziev na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie a celkovo podporila 55 projektov. Bolo 
vyplatených 26 finančných príspevkov, podporené vyslanie 
18 dobrovoľníkov do partnerských krajín a zorganizované viaceré 
aktivity v rámci programu technickej pomoci s názvom Sharing 
Slovak Expertise. Čerpaná pomoc tak dosiahla objem viac ako 
5,2 milióna eur. To všetko vďaka nasadeniu a odhodlanosti tímu 
agentúry a jej partnerov.

Kvôli pandémii bolo potrebné rýchlo a flexibilne reagovať a upraviť 
viaceré aktivity. Zrušená bola jedna dlhodobo plánovaná výzva 
na strategické partnerstvá v Keni a finančné prostriedky boli 
presunuté na dve nové humanitárne výzvy súvisiace 
so zmierňovaním negatívnych vplyvov vyvolaných šíriacou sa 
pandémiou koronavírusu. Jedna výzva reagovala na oblasť 
zdravotnej starostlivosti a druhá bola zameraná na nepriame 
sociálno-ekonomické dopady pandémie a o dotácie sa mohli 
uchádzať aj malé a stredné podniky, nielen neziskové organizácie. 

Väčšinu roka 2020 pracovali zamestnanci SAMRS dištančne 
a chránili tak seba a svojich blízkych. Agentúra úspešne prešla 
auditom EÚ (tzv. Pillar Assessment) a v procese príprav je dohoda 
o delegovanej spolupráci EÚ zameranej na posilnenie kapacít 
a udržateľnosti lokálnych médií v Moldavsku. 

© Nadácia INTEGRA
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Agentúra zároveň obhájila zavedený systém manažérstva kvality 
podľa normy ISO 9001 (TUV NORD). V čase extrémnej záťažovej 
skúšky pre ľudstvo, bol rok 2020 maximálne naplnený výsledkami 
na osoh tým, ktorým cez Oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) 
Slovensko pomáha. SAMRS je súčasťou spoločného úsilia v boji 
proti následkom pandémie, súčasťou jedného sveta, rozumie 
svetovému jazyku tolerancie a rešpektu. 

Našim domovom je svet, náš svet je solidarita a ľudskosť. Našim 
cieľom je, aby práve tieto vlastnosti bolo vidieť. Preto SAMRS 
v roku 2020 do verejného priestoru v hlavnom meste priniesla 
prostredníctvom výstavy POMOC! svedectvo – príspevok 
k pochopeniu dôležitosti pomoci Slovenska vo svete – autorské 
fotografie z Kene, Južného Sudánu, Iraku, Somálska a Libanonu 
zobrazujúce celkovú situáciu a životné podmienky v týchto krajinách 
a sprítomňujúce konkrétne osudy ľudí, ktorí sú súčasťou projektov 
SlovakAid. 

Výročná správa SAMRS nie je iba zhrnutím výsledkov v mimoriadne 
náročných časoch. Je to posolstvo a podpis v tomto svete, ktorým 
chce SAMRS ukázať, že spolupatričnosť a empatia majú svoje 
opodstatnenie vždy a stále, ale obzvlášť v krízovom období. 

Lucia Kišš, riaditeľka SAMRS

Výročná správa rozpočtovej organizácie - Slovenská agentúra 
pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu za rok 2020 bola spracovaná 
na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1189 z 19. decembra 2001. 

© Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, 2021
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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú 
spoluprácu (SAMRS) 

Sídlo: Pražská 7, 811 04 Bratislava 

Kontakt:  tel.: +421-2-5978-2601 
  e-mail: info@slovakaid.sk 
  web: www.slovakaid.sk

Rezort/zriaďovateľ: Ministerstvo zahraničných vecí 
a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
(MZVEZ SR) 

Forma hospodárenia: Rozpočtová organizácia napojená 
na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 
MZVEZ SR 

IČO: 31819559 

Riaditeľka: Lucia Kišš, MSc. 

Počet zamestnancov: 18
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V období od 1. januára do 31. decembra 2020 organizáciu riadila 
Lucia Kišš, MSc. K 31. decembru 2020 mala organizácia 
18 zamestnancov a celkovo štyroch zamestnancov na dohodu 
o prácach mimo pracovného pomeru, vrátane personálneho 
zabezpečenia projektu V4 v Keni. 

Nevyhnutné služby boli zabezpečené dodávateľským spôsobom: 
verejné obstarávanie, BOZP, právne služby, IT podpora, služby 
SMK a certifikácia systému manažérstva kvality ISO: 9001, audit 
pre splnenie certifikátu EÚ Pillar Assessment, pracovná zdravotná 
služba, vytvorenie novej webovej stránky, telekomunikačné služby, 
upratovanie a pod.

Zamestnanci SAMRS sa v roku 2020 zúčastňovali externých a online 
školení v súvislosti so zmenou zákonov alebo predpisov v oblasti 
účtovníctva, daní a personálnych vecí, správy majetku, ochrany 
a bezpečnosti pri práci, zavedenia práce z domu, vedenia mzdovej 
agendy, správy registratúry, excelu pre pokročilých, negociácie 
a zavedenia systému manažérstva kvality v agentúre a GDPR (noví 
zamestnanci). Naďalej pokračovali jazykové kurzy angličtiny a ruštiny. 
Z dôvodu pandemickej situácie COVID 19 sa viaceré plánované kurzy 
a školenia zrušili, prípadne boli realizované online formou. 

SAMRS kontinuálne aj v roku 2020 pokračovala v internej 
štandardizácii procesov SAMRS a prehlbovaní spolupráce 
so všetkými relevantnými zložkami MZVEZ SR v oblasti rozvojovej 
spolupráce. V máji sa konal externý audit ISO 9001 k nastavenému 
systému manažmentu kvality. SAMRS obhájila udelený certifikát 
a nastavenie systému manažérstva kvality. Audítorská správa 

2. PERSONÁLNE A PROCESNÉ 
ZABEZPEČENIE ORGANIZÁCIE

obsahuje šesť odporúčaní na zlepšenie, bez zistení. Politikou SAMRS 
je neustále zlepšovať a zefektívňovať systém fungovania agentúry, 
zefektívniť a zjednodušiť podmienky pre projektových partnerov 
SlovakAid a neustále agentúru profesionálne rozvíjať.

V marci sa úspešne ukončilo verejné obstarávanie na zabezpečenie 
auditu troch nových povinných oblastí certifikácie EÚ Pillar 
Assessment - pilier 7: vylúčenie z možnosti financovania, pilier 8: 
zverejňovanie informácií o prijímateľoch a pilier 9: GDPR. V júli 
sa uskutočnil online audit spoločnosťou PKF Littlejohn LLP, víťazom 
procesu verejného obstarávania. Následne 23. decembra 2020 
SAMRS obdržala zo strany Európskej komisie pozitívne hodnotenie 
vo všetkých troch doplňujúcich posudzovaných pilieroch. Výsledky 
auditu potvrdili, že Európska komisia môže zveriť SAMRS úlohy 
spojené s čerpaním rozpočtu EÚ určeného na rozvojovú pomoc 
prostredníctvom tzv. nepriameho manažmentu delegovanej 
spolupráce EÚ. 

Od začiatku roka 2020 agentúra funguje na novom elektronickom 
dochádzkovom systéme. V rámci prevencie šírenia COVID-19 boli 
zabezpečené rúška, dezinfekčné prostriedky a boli zavedené ďalšie 
opatrenia, napr. práca z domu.  
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SAMRS je rozpočtovou organizáciou MZVEZ SR. Jej poslaním 
je zabezpečiť realizáciu ODA SR v súlade s programovými 
a koncepčnými dokumentami MZVEZ SR a vlády SR, záväznými 
dokumentami EÚ, dokumentami OSN, Organizácie pre ekonomickú 
spoluprácu a rozvoj (OECD), ako aj ostatnými medzinárodnými 
organizáciami a záväzkami. Postavenie a pôsobnosť SAMRS určuje 
§ 5 zákona č. 392/2015 o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení zákona č. 281/2019 Z. z. 

V zmysle tohto zákona hlavnými činnosťami organizácie sú najmä: 

 realizácia rozvojovej spolupráce vrátane humanitárnej pomoci, 
verejnej informovanosti, rozvojového vzdelávania a budovania 
kapacít prostredníctvom poskytovania dotácií, finančných 
príspevkov alebo iných nástrojov na základe rozhodnutia vlády;

 spolupráca so subjektmi pôsobiacimi v oblasti rozvojovej 
spolupráce v SR aj v zahraničí;

 spolupráca s MZVEZ SR pri tvorbe stratégií a iných koncepčných 
dokumentov; 

 monitorovanie a kontrola realizácie rozvojových projektov; 
 informovanie o aktivitách rozvojovej spolupráce prostredníctvom 

webovej stránky. 

Realizácia oficiálnej rozvojovej spolupráce SR sa riadi základnými 
pravidlami a princípmi zahraničnopolitických priorít Slovenska 
a je v súlade s princípmi medzinárodnej rozvojovej politiky, najmä 
rozvojovej politiky EÚ a agendou pre trvalo udržateľný rozvoj po roku 
2015 (Transformujeme náš svet: Agenda 2030 pre trvalo udržateľný 
rozvoj). 

3. POSLANIE A STREDNODOBÝ 
VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

SAMRS zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s riadením 
a administráciou projektového cyklu v rámci Strednodobej 
stratégie oficiálnej rozvojovej spolupráce SR na roky 2019-2023 
a Zamerania dvojstrannej rozvojovej spolupráce pre príslušný rok. 
Ide predovšetkým o prípravu a vyhlasovanie výziev na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie, hodnotenie predložených žiadostí 
o poskytnutie dotácie, prípravu zasadnutí Komisie MZVEZ SR, 
uzatváranie zmlúv s realizátormi projektov, finančné riadenie 
a kontrolu projektov, a ich monitorovanie. 

Úlohou SAMRS je tiež poskytovať podporu všetkým záujemcom 
o realizáciu rozvojových projektov z radov mimovládnych organizácií, 
podnikateľských subjektov alebo akademických inštitúcií. SAMRS tiež 
zabezpečuje komunikáciu hlavných myšlienok a poslania oficiálnej 
rozvojovej spolupráce smerom k odbornej i laickej verejnosti formou 
rôznych aktivít externej komunikácie. Pri svojej činnosti kladie 
dôraz na efektívnosť rozvojovej spolupráce, koherenciu v prospech 
jej rozvoja, flexibilnosť poskytovania a hospodárnosť vynakladania 
finančných prostriedkov na rozvojovú spoluprácu.

Strednodobá stratégia oficiálnej rozvojovej spolupráce SR 
na roky 2019 - 2023 definuje teritoriálne a sektorové priority 
oficiálnej rozvojovej spolupráce Slovenska. 
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Kontrakt medzi MZVEZ SR a SAMRS na rok 2020 (ďalej 
len „Kontrakt“) bol uzatvorený 17. decembra 2019 v zmysle 
uznesenia vlády SR č. 1370/2002/B1 zo dňa 18. decembra 2002 
a podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy. Upravuje vzťahy pri vykonávaní zahraničnej 
rozvojovej spolupráce 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., zriaďovacej listiny 
(Rozhodnutie ministra zahraničných vecí SR č. 57/2006 zo dňa 
27. decembra 2006) a štatútu SAMRS. Kontrakt je zverejnený 
na webe SAMRS v časti „O nás – Agentúra SAMRS“.

4. KONTRAKT ORGANIZÁCIE 
S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM

© Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.
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SAMRS realizovala aktivity podľa Zamerania bilaterálnej rozvojovej 
spolupráce na rok 2020, schváleného vládou SR 15. januára 2020, 
ktorého snahou bolo napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja v súlade 
so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na roky 
2019 - 2023 a kontinuálne posilňovanie intervencií v krajinách 
rozvojovej spolupráce ODA SR. Zámerom bola taktiež podpora 
udržateľnosti a väčšej viditeľnosti aktivít a značky SlovakAid.

Z nástrojov rozvojovej spolupráce sa využívali dotácie pre slovenské 
organizácie, finančné príspevky na humanitárnu pomoc alebo 
spoluprácu poskytovanú zahraničným subjektom a finančné 
príspevky SAMRS cez ZÚ SR (tzv. „mikrogranty“) pre podporu aktivít 
miestnych organizácií v partnerských krajinách. Okrem spolupráce 
s domácimi a zahraničnými organizáciami, SAMRS financovala 
aj aktivity na budovanie kapacít, zvyšovanie povedomia verejnosti 
o rozvojovej spolupráci a odovzdávanie skúseností a expertízy 
cez nástroj „Sharing Slovak Expertise“. 

Dotácie

V priebehu mesiacov január a február 2020 boli zverejnené výzvy 
na predkladanie žiadostí o dotáciu na humanitárne a rozvojové 
projekty, vrátane výzvy zameranej na zapojenie podnikateľského 
prostredia do rozvojovej spolupráce. Všetky výzvy boli schválené 
MZVEZ SR. Oprávnenými žiadateľmi výziev boli subjekty 
mimovládneho sektora, príspevkové organizácie, rozpočtové 
organizácie ako aj subjekty podnikateľského sektora. 

5. BILATERÁLNA OFICIÁLNA ROZVOJOVÁ 
SPOLUPRÁCA SR V ROKU 2020

V súvislosti so vzniknutou výnimočnou situáciou ohľadom šírenia 
pandémie nového koronavírusu SAMRS rýchlo zareagovala 
vyhlásením humanitárnej výzvy (20. apríla 2020), zameranej 
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v krajinách, ktoré sú 
súčasťou teritoriálnych priorít SR uvedených v Strednodobej stratégii 
rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 - 2023. Následne bola 
4. mája 2020 vyhlásená ďalšia výzva so zameraním na ekonomickú 
odolnosť s prepojením humanitárnych a rozvojových aktivít 
v súvislosti s negatívnymi ekonomickými dôsledkami spôsobenými 
pandémiou. Indikatívna výška dotácie na obe humanitárne výzvy 
zamerané na COVID-19 bola realokovaná zo zrušenej výzvy, ktorej 
cieľom bola plánovaná strategická podpora dlhodobých rozvojových 
intervencií v Kenskej republike. Zrušenie výzvy bolo schválené 
MZVEZ SR. 

V priebehu roka 2020 vyhlásila SAMRS 15 výziev na predkladanie 
žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej 
pomoci. V tabuľkách nižšie je prehľad všetkých vyhlásených výziev 
a podporených projektov podľa jednotlivých výziev.



Prehľad výziev na predloženie žiadostí o dotácie v roku 2020

Referenčné 
číslo výzvy Názov výzvy

Dátum 
zverejnenia 

výzvy

Dátum 
uzavretia 

výzvy

Disponibilné 
zdroje 

v eurách

Výška 
schválených 

dotácií 
v eurách

Počet 
všetkých 

schválených 
žiadostí

Dátum 
rozhodnutia 

ministra

1. SAMRS/2020/BK/1 Podpora budovania kapacít slovenských rozvojových organizácií 03.02.2020 09.03.2020 150 000,00 150 000,00 1/1 25.05.2020
2. SAMRS/2020/RV/1 Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania 27.01.2020 02.03.2020 100 000,00 89 593,00 12/3 15.05.2020
3. SAMRS/2020/ZB/1 Podpora odovzdávania skúseností na Západnom Balkáne 20.01.2020 09.03.2020 400 000,00 176 624,00 6/2 15.05.2020

4. SAMRS/2020/GE/1 Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku 20.01.2020 09.03.2020 500 000,00 311 314,00 10/3 19.05.2020

5. SAMRS/2020/PPP/1 Podpora nových podnikateľských partnerstiev 27.01.2020 09.03.2020 500 000,00 455 498,00 18/6 27.05.2020

6. SAMRS/2020/EK/1
Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci 
rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom 
poskytnutia spolufinancovania 

03.02.2020 09.03.2020 80 000,00 15 792,16 3/1 25.05.2020

7. SAMRS/2020/AFG/1 Podpora rozvojových intervencií v Afganistane 20.01.2020 09.03.2020 100 000,00 99 960,00 1/1 20.05.2020
8. SAMRS/2020/KE/1 Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike 10.02.2020 06.04.2020 500 000,00 172 172,00 6/1 05.06.2020
9. SAMRS/2020/MD/1 Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike 20.01.2020 09.03.2020 500 000,00 598 897,00 6/4 29.05.2020

10. SAMRS/2020/SSA/1 Podpora rozvojových intervencií vo východnej subsaharskej Afrike 
(Burundi, Etiópia, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Tanzánia a Uganda) 27.01.2020 09.03.2020 500 000,00 649 725,00 6/3 20.05.2020

11. SAMRS/2020/HUM/1 

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej 
vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regiónoch Stredného 
a Blízkeho východu; Zmiernenie negatívnych vplyvov humanitárnej krízy 
v Južnom Sudáne a jej dôsledkov priamo ovplyvňujúc okolité krajiny 

20.01.2020 02.03.2020 1 000 000,00 1 049 459,45 10/5 15.05.2020

12. SAMRS/2020/HUM/2 

Zmiernenie negatívnych vplyvov vyvolaných šíriacou sa pandémiou 
koronavírusu v krajinách, ktoré sú súčasťou teritoriálnych priorít SR 
uvedených v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 
2019 – 2023

20. 04.2020 04.05.2020 300 000,00 298 050,14 15/3 15.05.2020

13. SAMRS/2020/HUM/3 

Zmiernenie negatívnych vplyvov vyvolaných šíriacou sa pandémiou 
koronavírusu v krajinách, ktoré sú súčasťou teritoriálnych priorít SR 
uvedených v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 
2019 – 2023 

04.05.2020 18.05.2020 300 000,00 200 00,00 16/2 05.06.2020

14. SAMRS/2020/UA/1
Podpora pri odstraňovaní následkov ozbrojeného konfliktu 
prostredníctvom podpory ochrany zdravia a bezpečnosti civilného 
obyvateľstva UA ako predpokladu sociálno-ekonomického rozvoja krajiny

20.01.2020 02.03.2020 300 000,00 190 000,00 4/2 15.05.2020

15. SAMRS/2020/D/1 Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín 20.01.2020 24.02.2020 351 860,00 185 760,00 58/18 05.05.2020

SPOLU 5 581 860,00 4 642 844,75 172/55

 1 Jedna výzva SAMRS/2020/ST/KE/1 - Strategická podpora dlhodobých rozvojových intervencií v Kenskej republike - bola zrušená rozhodnutím MZVEZ SR zo dňa 3. apríla 2020.10



Prehľad podporených projektov v roku 2020 - 1/3

Referenčné 
číslo výzvy Názov projektu Meno žiadateľa Krajina

Schválená 
dotácia 
v eurách

1. SAMRS/2020/AFG/1/1 Podpora udržateľnosti projektov SlovakAid, realizovaných vo vysokoškolskom 
sektore Afganistanu Slovenská technická univerzita v Bratislave Afganistan 99 960,00

2. SAMRS/2020/SSA/1/3 Farmárska príležitosť pre Ugandu a Rwandu (FOUR) ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc 
a rozvoj - Občianske združenie

Uganda, 
Rwanda 250 000,00

3. SAMRS/2020/SSA/1/5 Vybudovanie udržateľného sociálneho podniku, ktorý zabezpečuje školenie, 
zamestnanie a podporu integrácie mladých ľudí na trhu práce v Etiópii Nadácia Integra Etiópia 199 760,00

4. SAMRS/2020/SSA/1/2 Podpora samostatne zárobkovej činnosti v poľnohospodárstve cez budovanie 
praktických zručností SAVIO o.z. Tanzánia 199 965,00

5. SAMRS/2020/EK/1/2 Rozvojová spolupráca a migrácia Platforma rozvojových organizácií - Ambrela EÚ 15 792,16

6. SAMRS/2020/BK/1/1 Posilňovanie riadiacich, koordinačných a implementačných kapacít 
a zvyšovanie konkurencieshopnosti subjektov rozvojovej spolupráce Platforma rozvojových organizácií - Ambrela Slovensko 150 000,00

7. SAMRS/2020/HUM/1/2 Zdravotná starostlivosť pre utečencov z tábora Dbayeh v Bejrúte Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety, n. o. Libanon 199 999,45

8. SAMRS/2020/HUM/1/4 Zabezpečenie pitnej vody pre obce Šekhka a Hasan Ava Slovenská katolícka charita Irak 200 000,00

9. SAMRS/2020/HUM/1/10 Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy, spôsobenej 
vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Iraku a Sýrie

Akadémia Urgentnej Medicíny - Academy of 
Emergency Medicine, o .z. Irak, Sýria 249 900,00

10. SAMRS/2020/HUM/1/1 Zlepšenie dostupnosti a kvality pôrodnej starostlivosti pre matku a dieťa, 
Agangrial

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety, n. o.

Južný 
Sudán 199 999,00

11. SAMRS/2020/HUM/1/8 Zníženie úmrtnosti ohrozených skupín obyvateľstva v Južnom Sudáne Nadácia Integra Južný 
Sudán 199 561,00

12. SAMRS/2020/HUM/2/16

Zlepšenie kvality zdravotnej a preventívnej starostlivosti voči Covid-19 
v zdravotníckych zariadeniach a domovoch pre seniorov v konfliktných zónach 
na východe Ukrajiny pomocou posilnenia vybavenosti - prístupu k vode, 
hygiene, dezinfekcii, sanitácii (WASH), k informáciám a k ochranným pomôckam

Človek v ohrození, n.o. Ukrajina 99 991,00

13. SAMRS/2020/HUM/2/15 Hygiena, prevencia a zdravotná starostlivosť pre ľudí bez domova v Belehrade 
počas COVID-19

ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc 
a rozvoj - Občianske združenie Srbsko 99 999,97

14. SAMRS/2020/HUM/2/13 Zlepšenie pripravenosti a schopnosti zmierňovať dopady COVID-19 v okolí 
zdravotníckeho centra v Alitene v okrese Irob

eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev 
detí Etiópia 98 059,17

15. SAMRS/2020/UA/1/4 Zlepšenie odolnosti a životných podmienok ľudí zasiahnutých konfliktom 
na východe Ukrajiny prostredníctvom materiálnej a psychosociálnej podpory 

Človek v ohrození, n.o. Ukrajina 100 000,00
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Prehľad podporených projektov v roku 2020 - 2/3

Referenčné 
číslo výzvy Názov projektu Meno žiadateľa Krajina Schválená dotácia 

v eurách

16. SAMRS/2020/UA/1/1 Materiálna a psychosociálna podpora pre vnútorne vysídlené osoby 
v regióne Dnipro Slovenská katolícka charita Ukrajina 90 000,00

17. SAMRS/2020/PPP/1/5 Podnikateľský plán – Vytvorenie schémy pre študijnú a pracovnú mobilitu 
uzbeckých študentov IT ITAS Edu Uzbekistan 10 000,00

18. SAMRS/2020/PPP/1/9 Štúdia uskutočniteľnosti – Budovanie siete nabíjacích staníc 
pre elektromobily ELECTRIK, s.r.o. Ukrajina 10 000,00

19. SAMRS/2020/PPP/1/16 Modernizácia metód spracovania včelích produktov a zvýšenie ich 
pridanej hodnoty Samay Etiópia 153 203,00

20. SAMRS/2020/PPP/1/13 Štúdia uskutočniteľnosti - logistické centrum biomasy pre energetické 
účely v regióne mesta Cherson Intech Slovakia, s.r.o. Ukrajina 10 000,00

21. SAMRS/2020/PPP/1/12 Podpora udržateľného a spravodlivého sociálno-ekonomického rozvoja 
Rwandskej republiky Rokovia Rwanda 99 995,00

22. SAMRS/2020/PPP/1/11
Nasadenie a predaj fotovolticky napájaných ESS (Energy storage system) 
a mikrogridov / off-grid pre zásobovanie elektrickej energie a stabilizáciu 
siete ako náhrada za diesel generátory

ELVOSOLAR Keňa 172 300,00

23. SAMRS/2020/RV/1/14 Edugame Migration Butterfly Effect o.z. Slovensko 29 618,00
24. SAMRS/2020/RV/1/3 Globálny pohľad na svet Dvojfarebný svet, o.z. Slovensko 29 975,00

25. SAMRS/2020/RV/1/10 Vzdelávanie verejnosti o klimatickej zmene a chudobe v Afrike s novým 
nástrojom na výpočet ekologického dlhu Nadácia Integra Slovensko 30 000,00

26. SAMRS/2020/ZB/1/2 Bridge2EU - Podpora internacionalizácie a rastu albánskych startupov 
a MSP prostredníctvom soft-landing programov.

Slovenská organizácia pre výskumné 
a vývojové aktivity, o.z. Albánsko 97 844,00

27. SAMRS/2020/ZB/1/4
Inštalácia analytických metód pre stanovenie organických znečisťujúcich 
zlúčenín vyžadovaných podľa rámcovej smernice o vodách 2013/39/EÚ 
v Centre pre ekotoxikologický výskum v Podgorici

Slovenská Technická Univerzita v Bratislave Čierna Hora 78 780,00
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Prehľad podporených projektov v roku 2020 - 3/3

Referenčné 
číslo výzvy Názov projektu Meno žiadateľa Krajina

Schválená 
dotácia 
v eurách

28. SAMRS/2020/MD/1/6
Pitná voda v Ialoveni: Zlepšenie kvality života v Ialoveni prostredníctvom 
zlepšeného prístupu k pitnej vode a zvýšeného povedomia o hospodárení 
s vodou 

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok Moldavsko 199 950,00

29. SAMRS/2020/MD/1/5 Agropotravinársky inkubátor ako katalyzátor podnikateľských inovácií 
v regiónoch Moldavska (akronym AFB Inkubátor)

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, 
n.o. Moldavsko 199 107,00

30. SAMRS/2020/MD/1/2 Kvalitná pracovná sila pre IT sektor v Moldavsku: digitálne vzdelávanie 
mladých žien a vytvorenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti. Európska migračná agentúra (EMA) Moldavsko 100 000,00

31. SAMRS/2020/MD/1/1 Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo AMOG 21 Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti 
pre zahraničnú politiku Moldavsko 99 840,00

32. SAMRS/2020/KE/1/4 Podpora a rozvoj detského kardiocentra v Nairobi NUSCH 2020 Národný ústav srdcových a cievných chorôb, 
a.s. Keňa 172 172,00

33. SAMRS/2020/GE/1/7 Podpora ekologických akcií v obci Oni prostredníctvom rozvoja  
infraštruktúry odpadového hospodárstva SOSNA Gruzínsko 160 501,00

34. SAMRS/2020/GE/1/1 Národný konvent o EÚ v Gruzínsku Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti 
pre zahraničnú politiku Gruzínsko 99 982,00

35. SAMRS/2020/GE/1/8
Slovensko a Gruzínsko v boji proti dezinformáciám: posilnenie občianskej 
spoločnosti a rozvoj kapacít štátnej správy, miestnej a regionálnej 
samosprávy

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku Gruzínsko 50 831,00

36. SAMRS/2020/HUM/3/10 Zmierňovanie negatívnych ekonomických dopadov pandémie COVID-19 
na populáciu gruzínskeho horského regiónu Racha SOSNA Gruzínsko 100 000,00

37. SAMRS/2020/HUM/3/5  Podpora potravinovej sebestačnosti a zamestnanosti v oblasti Machakos 
so zameraním na zmiernenie negatívnych vplyvov Covid 19

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety Keňa 100 000,00

SPOLU 4 457 084,75

13



14

Program vysielania dobrovoľníkov a expertov 
do rozvojových krajín

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov 
do rozvojových 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.

Dobrovoľníci sa sústreďujú na potreby miestneho obyvateľstva. 
Príkladom sú vzdelávacie aktivity miestnych detí a mládeže, 
zabezpečovanie zdravotnej alebo materiálnej pomoci 
pre najchudobnejšie vrstvy miestnej komunity, starostlivosť 
o HIV pozitívne deti a siroty alebo poskytovanie tréningových 
a praktických kurzov pre mládež za účelom zvýšenia ich šancí 
uspieť na trhu práce. Samotní dobrovoľníci získavajú vedomosti 
o krajine, jej kultúre, jazykové znalosti, nové praktické zručnosti, 
odborné a medzikultúrne znalosti a skúsenosti v rozvojovom 
sektore, ktoré nie je možné získať prácou v SR.

Po vypuknutí pandémie koronavírusu prijala SAMRS 
od prijímateľov množstvo žiadostí o zmeny prebiehajúcich 
dobrovoľníckych projektov, či už o predčasné ukončenie alebo 
predĺženie. Predčasne sa tak ku 14. aprílu 2020 vrátilo 
na Slovensko 10 dobrovoľníkov. Ku koncu roka 2020 už všetci 
slovenskí dobrovoľníci a experti-dobrovoľníci z bežiacich 
projektov minuloročnej výzvy ukončili dobrovoľnícke 
vyslanie a vrátili sa späť domov.

   Dobrovoľníci sa sústreďujú 
   na potreby miestneho 
   obyvateľstva. 

© Andrea Duhárová, Oľga Mutňanská, eRko
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Celková alokácia na výzvu 2020 na prekladanie žiadosti o dotáciu 
na vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov bola 
schválená vo výške 351 860,00 €. Komisia MZVEZ SR sa na svojom 
zasadnutí 7. apríla 2020 zhodla na potrebe reflektovať pri hodnotení 
a schvaľovaní navrhovaných projektov nové okolnosti vzniknuté 
kvôli pandémii COVID-19. Zástupcovia Komisie sa zhodli na tom, 
že situácia je nepredvídateľná. Rozvojové krajiny sú vysoko zraniteľné 
a epidemiologické podmienky sa môžu zo dňa na deň zhoršiť. 
Komisia preto neodporučila schváliť projektové návrhy v plnej alokácii 
výzvy. Členovia Komisie jednohlasne podporili projekty v regióne 
východnej subsaharskej Afriky, západného Balkánu, Východného 
partnerstva či Blízkeho východu. Bolo schválených 18 žiadostí, 
z celkovo prijatých 58, od šiestich žiadateľov, v 10 rôznych krajinách, 
v celkovej výške 185 760,00 € (minister ZVEZ SR rozhodol o schválení 
Komisiou odporučených žiadostí 5. mája 2020). 

Na žiadosť Komisie, a so súhlasom žiadateľov, boli z dôvodu 
cestovných reštrikcií a šírenia pandémie koronavírusu, vyslania 
v rámci jednotlivých projektov posunuté na jeseň 2020, pričom 
podpísaná zmluva na vyslanie má vzhľadom na prebiehajúcu 
pandémiu platnosť do 31. decembra 2022. Každé vyslanie bolo 
zároveň podmienené odporučením vyslania zastupiteľským úradom 
SR, pod ktorého pôsobnosť spadá krajina vyslania dobrovoľníka alebo 
experta-dobrovoľníka. V roku 2020 SAMRS taktiež prvýkrát zaviedla 
pravidlo, na základe ktorého bude SAMRS podporovať maximálne 
dve opakované vyslania dobrovoľníka. Všetky vydané opatrenia 
a usmernenia SAMRS boli prezentované prijímateľom v rámci 
Infosemináru, ktorý sa konal 10. septembra 2020 v priestoroch 
MZVEZ SR.

Aj napriek pandémii nového koronavírusu sa SAMRS podarilo 
v druhej polovici roka 2020 vyslať jedného experta-dobrovoľníka 
Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku 
(SFPA) na Ukrajinu a jednu dobrovoľníčku prijímateľa Človek 
v ohrození na dobrovoľnícky výjazd do Bosny a Hercegoviny, ktorých 
vyslania boli schválené príslušnými zastupiteľskými úradmi SR.  

Počet dobrovoľníkov podľa prijímateľských krajín 
pre projekty schválené v roku 2020 (v %)

Bosna a Hercegovina 6%

Lesotho 11%

Keňa 11%

Rwanda 17%

India
6%

Moldavsko 11%

Libanon 
5%

Ukrajina 5%

Kambodža 
11%

Uganda 
17%
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VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA 
A SOCIÁLNEJ PRÁCE 

SV. ALŽBETY, N.O.

Prijímateľské krajiny: Lesotho (2), Keňa (1), 
India (1), Rwanda (1), Uganda (1)

73 800,00 €
6 dobrovoľníkov

VÝSKUMNÉ CENTRUM 
SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI 
PRE ZAHRANIČNÚ POLITIKU

Prijímateľské krajiny: Ukrajina (1), 
Moldavsko (1)

11 400,00 €
2 dobrovoľníci

SPOLU                                      185 760,00 €

Prehľad schválených projektov na vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov v roku 2020

DVOJFAREBNÝ 
SVET, O.Z.

Prijímateľské krajiny:
Kambodža (2)

22 960,00 €
2 dobrovoľníci

SLOVENSKÁ 
KATOLÍCKA CHARITA

Prijímateľské krajiny:
Uganda (2), Rwanda (2)

28 100,00 €
4 dobrovoľníci

ČLOVEK 
V OHROZENÍ, N.O.

Prijímateľské krajiny: Libanon (1), 
Moldavsko (1), Bosna a Hercegovina (1)

40 500,00 €
3 dobrovoľníci

ERKO - HNUTIE 
KRESŤANSKÝCH 

SPOLOČENSTIEV DETÍ

Prijímateľské krajiny: 
Keňa (1)

9 000,00 €
1 dobrovoľník

© Človek v ohrození, n. o.
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Finančné príspevky

Poskytovanie finančných príspevkov na základe rozhodnutia ministra 
ZVEZ SR patrí medzi flexibilné nástroje rozvojovej spolupráce SR. 
Finančné príspevky boli poskytnuté na akútnu humanitárnu pomoc, 
bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu. V roku 2020 bolo poskytnutých 
26 finančných príspevkov vo výške 875 160,00 €. 

        Turecko 2%

Albánsko 29%

Čierna Hora 4%

Neurčené
7%

Afganistan 2%

Gruzínsko 30%

Sudán 
2%

Moldavsko 
7%

Poskytnuté finančné príspevky podľa vyplatenej sumy 
v prijímateľských krajinách v roku 2020 (v %)

Srbská republika 6%

Bielorusko 7%

Ukrajina 4%

© Človek v ohrození, n. o.
© International Foundation - International Medical Care
© International Foundation - International Medical Care



Účel finančného príspevku
Výška vyplateného 

finančného príspevku 
v eurách

Krajina

Humanitárna pomoc na odstraňovanie následkov zemetrasenia vo východnom Turecku 20 000,00 Turecko
Rekonštrukcia základnej školy v Pezë Helmës 165 000,00 Albánsko
Rekonštrukcia základnej školy v Kallmet 46 000,00 Albánsko
Rekonštrukcia základnej školy v Manati 21 000,00 Albánsko
Príspevok do špeciálneho fondu magistrátu Tirany na pomoc pri odstraňovaní škôd po zemetrasení 18 000,00 Albánsko
Nákup neinvazívnych monitorov pre Klinické centrum Čiernej Hory v kontexte COVID – 19 15 000,00 Čierna Hora
Nákup medicínskeho vybavenia pre ORL ambulanciu Všeobecnej nemocnice v Berane v Čiernej Hore v kontexe COVID – 19 15 000,00 Čierna Hora
Nákup zdravotníckeho materiálu v kontexte COVID – 19 50 000,00 Srbská republika
Poskytnutie finančnej humanitárnej pomoci pre päť kišiňovských mestských nemocníc v boji proti pandémii COVID -19 50 000,00 Moldavsko
European Endowment for Democracy (Podpora rozvoja demokracie v krajinách Východného partnerstva a západného Balkánu) 50 000,00 -
Nákup zdravotníckych prístrojov a vybavenia v kontexte epidémie COVID – 19 45 177,00 Gruzínsko
Poskytnutie finančného príspevku na úhradu miezd lekárov a obslužného personálu resuscitačno-zdravotníckeho modulu, zriadeného v rámci 
SlovakAid, na vstupno-výstupnom bode v Stanici Luhanská a na nákup potrebných liečiv a zdravotníckych pomôcok 27 000,00 Ukrajina 

Poskytnutie finančného príspevku - zapojenie SR do programu rozvoja horských regiónov v Gruzínsku v rámci spolupráce Slavkovského formátu 100 000,00 Gruzínsko
Rekonštrukcia troch povodňami zničených škôl 20 000,00 Sudán
Realizácia projektu "rehabilitácia vozíčkarov v strednom veku" - socializácia vozíčkarov v strednom a vyššom veku (nákup zariadenia, 
zabezpečenie sociálneho pracovníka) 10 000,00 Bielorusko

Realizácia projektu "Rovnaká príležitosť" 9 000,00 Bielorusko
Realizácia projektu “Ostrov dopravy” - Zriadenie kútika v materskej škole zameraného na vzdelávanie v oblasti dopravnej bezpečnosti detí 1 785,00 Bielorusko
Realizácia projektu "Monitoring sociálnych médií v Moldavsku - prezidentské voľby 2020" 12 198,00 Moldavsko 
Poskytnutie finančného príspevku - zapojenie SR do programu rozvoja horských regiónov v Gruzínsku v rámci spolupráce Slavkovského formátu 100 000,00 Gruzínsko
Poskytnutie finančného príspevku - dostavba areálu základnej školy blízko Mazar-e-Sharif 20 000,00 Afganistan 
Finančný príspevok na rok 2020 pre Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl/Medzinárodný poradný tím pre bezpečnostný 
sektor (DCAF/ISSAT) 7 500,00 -

Finančný príspevok na rok 2020 pre Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl/Medzinárodný poradný tím pre bezpečnostný 
sektor (DCAF/ISSAT) 7 500,00 -

Odmínovanie a likvidácia nevybuchnutej munície v gruzínskom regióne Abcházko 15 000,00 Gruzínsko
Finančný príspevok - Realizácia projektu "Voices from Donbas" 10 000,00 Ukrajina 
Finančné príspevky v zmysle uznesenia vlády SR č. 538/2020 40 000,00 Bielorusko
SPOLU  875 160,00

Prehľad poskytnutých finančných príspevkov za rok 2020

18



Mikrogranty

Mikrogranty predstavujú operatívnu a efektívnu formu rozvojovej spolupráce SR a sú realizované cez sieť slovenských zastupiteľských úradov, 
primárne v krajinách: Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Etiópia, Srbsko/Kosovo*, Gruzínsko, Moldavsko, Severné 
Macedónsko, Ukrajina a Keňa. V roku 2020 bolo realizovaných spolu 76 mikrograntov zo 16 krajín v celkovej hodnote 633 849,68 €.
Mikrogranty sú poskytované mimovládnym organizáciám, neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, miestnym úradom, školským 
a zdravotníckym inštitúciám registrovaným v krajine pôsobnosti Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky (ďalej len „ZÚ SR“); na obdobie 

Albánsko 6%

Bosna a Hercegovina 10%

Gruzínsko 13%

Keňa 19%

Irak 2%
Etiópia 3%

Srbsko/Kosovo* 
7%

Bielorusko 2%

Moldavsko 
14%

Severné Macedónsko 6%

Grécko 1%

Indonézia 1%

Ukrajina 7%

Čierna Hora 3%

Bhután 2%

Libanon 
5%

Mikrogranty poskytnuté partnerským krajinám 
v roku 2020 (v %)

od šiestich do dvanástich mesiacov od dátumu podpísania zmluvy. Maximálna výška na poskytnutie mikrograntu je 10 000,00 €.

Podľa Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na rok 2019-2023 je možné realizovať mikrogranty v sektoroch: kvalitné vzdelávanie, 
dobré zdravie, dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti, potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo, infraštruktúra 
a udržateľné využívanie prírodných zdrojov, podpora tvorby trhového prostredia, životné prostredie a zmena klímy a rovnosť príležitostí. 
Jednotlivé ZÚ SR mali možnosť realizovať aj mikrogranty, ktoré boli zamerané na pandémiu COVID-19. V reakcii na pandémiu bolo 
v roku 2020 realizovaných 49 mikrograntov v hodnote 430 548,40 €.

Realizovaných 
mikrograntov
zo 16 krajín

76

Realizovaných 
mikrograntov v reakcii 

na pandémiu

49

633 849,68 €

430 548,40 €

Krajina
Počet 

schválených 
mikrograntov

Rozpočet v eurách

Albánsko 4 39 988,00
Čierna Hora 2 20 000,00

Srbsko/Kosovo* 5 46 204,00
Moldavsko 9 87 485,00

Keňa 13 119 998,00
Gruzínsko 9 82 558,05

Etiópia 3 19 973,57
Bosna a Hercegovina 10 63 392,52
Severné Macedónsko 5 40 000,00

Bielorusko 1 10 000,00
Ukrajina 8 45 032,00
Libanon 3 29 862,95
Bhután 1 9 857,00

Irak 1 9 998,59
Grécko 1 4 500,00

Indonézia 1 5 000,00
SPOLU 76 633 849,68

19* V celom dokumente - Výročná správa SAMRS 2020, 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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Nástroj poskytnutia vedomostí a skúseností – 
„Sharing Slovak Expertise“ (SSE)

Celosvetová pandémia koronavírusu v roku 2020 zásadne poznačila 
možnosti realizácie projektov SSE, ktorých ťažisko spočíva 
vo výmene vedomostí a skúseností pri osobných stretnutiach, 
vyslaniach, rokovaniach a konferenciách rôznych expertov. Z toho 
dôvodu boli v prvom štvrťroku zrealizované iba tri aktivity – dve 
študijné návštevy z Etiópie a Gruzínska a jedno vyslanie experta 
do Srbska. Od spustenia nástroja v roku 2011 do 31.12.2020 bolo 
celkovo realizovaných 191 projektov poskytnutia vedomostí 
a skúseností.

Koncom februára 2020 sa uskutočnila študijná návšteva 
administrátorov volieb Národnej volebnej komisie Etiópie. 
Jej cieľom bolo zdieľanie skúseností s prípravou a organizáciou 

volieb na Slovensku pred a počas volebného dňa 29. februára 2020. 
Začiatkom marca sa uskutočnila študijná návšteva zástupcov 
Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia (ďalej 
len „SRNSFG“) v slovenských vedeckých inštitúciách. Gruzínski 
hostia boli oboznámení so stavom a rozvojom vedy na Slovensku, 
s aktivitami Slovenskej akadémie vied (ďalej len „SAV“) a systémom 
podpory vedy v rámci Centra vedecko-technických informácií 
Slovenskej republiky. SAV a SRNSFG po tejto návšteve začali 
spoločnú komunikáciu s cieľom podpisu Memoranda o spolupráci.  

Vyslanie experta z Nadácie Cvernovka na konferenciu ICIST 2020 - 
International Conference on Information Society and Technology 
v marci 2020 bolo predčasne ukončené z dôvodu protiepidemických 
opatrení. Šymon Kliman sa konferencie zúčastnil ako keynote 
speaker, pričom v Srbsku prezentoval príbeh Novej Cvernovky 
ako inovácie v kreatívnom priemysle.

Z celkového rozpočtu SSE na rok 2020 vo výške 110 000,00 € bolo 
zrealizované čerpanie v objeme 11 733,00 € (10,7 %). Reakciou 
na pandémiu nového koronavírusu sa následne zmenil účel 
zvyšných zdrojov na iné nástroje ODA SR – najmä na mikrogranty 
zamerané na pomoc súvisiacu s bojom s COVID-19 a finančné 
príspevky pre Moldavsko a Gruzínsko.
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Študijná návšteva 
administrátorov volieb 

Národnej volebnej komisie 
Etiópie / National Election 
Board of Ethiopia (NEBE) 

na Slovensku 

študijná návšteva 
26.02.-02.03.2020

Študijná návšteva 
vrcholového 

manažmentu SRNSFG 
v Agentúre na podporu 

výskumu a vývoja (APVV) 

študijná návšteva 
08.03.-12.03.2020

Vyslanie experta 
z Nadácie Cvernovka/

Nová Cvernovka 
na konferenciu ICIST 2020 

v Srbsku 

vyslanie experta
06.03.-13.03.2020

ETIÓPIA GRUZÍNSKO SRBSKO

4829,06 € 5050,18 € 1854,07 €

11 733,31 €SPOLU 

Prehľad schválených a realizovaných aktivít „Sharing Slovak Expertise“ za rok 2020

2 účastníci 6 účastníci 1 účastník
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Z dôvodu šíriacej sa pandémie koronavírusu 16. marca 2020 
schválila vláda SR vyhlásenie núdzového stavu. Opatrenia 
rôzneho charakteru sa začali prijímať aj v programových 
a projektových krajinách, čo malo negatívny vplyv 
aj na implementáciu projektov. Z toho dôvodu SAMRS 
operatívne vypracovala a zverejnila pre prijímateľov metodické 
usmernenia, ktorých účelom bolo stanovenie pravidiel 
a postupov pri žiadaní, schvaľovaní a použití dotácie, 
vrátane určenia spôsobu vyúčtovania dotknutých projektov.

Pre žiadateľov o dotáciu SAMRS aktualizovala všetky 
povinné prílohy výziev a formuláre výziev, v ktorých boli 
uvedené sektorové priority, špecifické ciele a prierezové témy 
vychádzajúce zo Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce 
SR na roky 2019 až 2023. Ku každému špecifickému cieľu 
boli definované oprávnené aktivity a k nim prislúchajúce 
ukazovatele. Predmetné výsledkové ukazovatele boli 
špecifikované v súlade so sektorovými prioritami ODA SR 
definovanými Strednodobou stratégiou a v súlade so šiestimi 
národnými prioritami, resp. hlavnými oblasťami implementácie 
Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. 

Pre subjekty zapojené do Programu podnikateľských 
partnerstiev SAMRS aktualizovala schému minimálnej pomoci, 
poskytovanú prostredníctvom Programu podnikateľských 
partnerstiev za účelom podpory rozvojových aktivít 
slovenských podnikateľských subjektov. Aktualizácia Schémy 
minimálnej pomoci bola schválená Protimonopolným úradom 
SR a vstúpila do platnosti 12. augusta 2020.

6. HODNOTENIE ROZVOJOVEJ 
SPOLUPRÁCE V ROKU 2020



23

SAMRS dňa 4. a 17. februára zorganizovala informačné semináre 
pre žiadateľov o dotáciu v rámci SlovakAid projektov, ktoré 
sa uskutočnili v kongresovej sále MZVEZ SR. Projektoví a finanční 
manažéri SAMRS poskytli odborné informácie účastníkom 
o vyhlásených výzvach, praktické informácie k výzvam a o tvorbe 
rozpočtu projektu v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej 
pomoci. Prezentácie z uvedených informačných seminárov boli 
zverejnené na webovom sídle. V rámci obdobia trvania výziev 
na predkladanie žiadostí o dotáciu boli projektovými a finančnými 
manažérmi SAMRS poskytnuté žiadateľom o dotáciu najmä 
elektronické a telefonické odborné konzultácie a poradenstvo 
za účelom skvalitnenia prípravy vypracovania žiadosti o poskytnu
tie dotácie. Rozhodnutie o poskytovaní najmä elektronických 
a telefonických konzultácií súviselo s elimináciou šírenia 
ochorenia COVID-19.   

Všetky žiadosti, predložené v rámci jednotlivých výziev, boli 
hodnotené v súlade s novým Štatútom Komisie MZVEZ SR 
pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvojovú 
spoluprácu a pre vyhodnocovanie ponúk na zadanie zákazky 
na rozvojovú spoluprácu) príslušná Komisia MZVEZ SR 
pre hodnotenie žiadostí o dotácie (uskutočnilo sa celkom 
osem zasadnutí).

V súlade s odporúčaniami EÚ Pillar Assessmentu SAMRS 
do podmienok formálnej kontroly výzvy uviedla novú podmienku: 
predloženie účtovnej závierky. Ďalšou novou podmienkou formálnej 
kontroly bolo overovanie podmienok poskytnutia dotácie v súlade 
s medzinárodnými sankciami podľa Zákona č. 289/2016 Z. z. o 

vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 
Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, ak žiadateľ neposkytne pridelené 
finančné prostriedky osobe, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná 
sankcia podľa uvedeného zákona.

V súlade so Zákonom proti byrokracii č. 177/2018 Z. z. SAMRS 
podmienky formálnej kontroly overovala elektronicky cez portál 
Generálnej prokuratúry SR a portál www.oversi.gov.sk. Zostávajúce 
dve podmienky formálnej kontroly - potvrdenie zo Štatistického úradu 
a Daňového úradu SR, SAMRS overovala predložením potvrdení 
žiadateľom. S cieľom zjednodušenia, zefektívnenia a štandardizácie 
procesov SAMRS zverejnila aktualizovanú Finančnú príručku. 
Všetky relevantné dokumenty pre žiadateľov a prijímateľov dotácie 
ODA SR boli zverejnené na webovom sídle agentúry. V spolupráci 
s externou právnickou firmou boli aktualizované všetky vzory zmlúv 
o poskytnutí dotácie. 

S cieľom optimalizácie kvalitatívneho externého hodnotenia žiadostí 
o dotáciu SAMRS 2. novembra vyhlásila novú otvorenú výzvu 
pre externých odborných hodnotiteľov. Termín uzatvorenia 
prekladania žiadostí o zaradenie do ISO databázy externých 
odborných hodnotiteľov je 31. marec 2021.      

Z dôvodu vzniknutej situácie týkajúcej sa šíriacej sa pandémie 
Covid-19 sa v roku 2020 napriek vypracovanému plánu 
monitorovacích ciest žiadna cesta neuskutočnila.
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Spolupráca s podnikateľským sektorom

Cieľmi Programu podnikateľských partnerstiev (PPP) sú podpora 
synergie medzi cieľmi rozvojovej spolupráce SR a podnikateľskými 
cieľmi v rozvojových krajinách, vytváranie nových podnikateľských 
partnerstiev a budovanie udržateľných kapacít miestnych partnerov, 
mobilizácia súkromných zdrojov na posilnenie slovenských 
rozvojových aktivít, podpora pre slovenské podnikateľské subjekty 
pri etablovaní sa v rozvojových krajinách a uľahčenie prístupu 
pre miestne podniky do globálnych hodnotových reťazcov.

Výzvu na PPP vyhlásila SAMRS dňa 27. januára, s trvaním 
do 9. marca, s celkovou alokáciou 500 000,00 €, pričom žiadatelia 
podali spolu 18 žiadostí. Potvrdil sa tým pretrvávajúci zvýšený 
záujem zo strany podnikateľov o dotácie z programu, ktorý narástol 
už minulý rok po spustení schémy PPP. 

PPP umožňuje podnikateľom podávať projekty v dvoch kategóriách. 
Prvá kategória – Príprava, je určená pre podnikateľov, ktorí trhové 
prostredie v rozvojovej krajine ešte nepoznajú a potrebujú nadviazať 
potenciálne podnikateľské partnerstvá s lokálnym súkromným 
sektorom. Druhá kategória – Realizácia, je určená pre podnikateľov, 
ktorí už majú identifikovaných lokálnych partnerov v rozvojovej 
krajine a sú schopní priamo realizovať svoje podnikateľské plány 
v rozvojovej krajine. Jeden žiadateľ môže v jednej výzve teoreticky 
podať až tri projekty – dva projekty v kategórii Príprava (jednu štúdiu 
uskutočniteľnosti a jeden biznis plán) a jeden projekt v kategórii 
Realizácia. PPP sa riadi vlastnou schémou štátnej pomoci de minimis 
s limitom podpory pre jednu malú a strednú firmu 200 000,00 €.   

Komisia MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie 
dotácií na PPP projekty rozvojovej spolupráce na svojom zasadnutí 
29. apríla odporučila na schválenie štyri žiadosti a pri dvoch 
žiadostiach bolo prerušené konanie. Po zapracovaní navrhovaných 
zmien žiadateľmi boli aj tieto žiadosti hlasovaním per rollam 
odporučené na schválenie. Celkovo bolo podporených šesť žiadostí 
spolu v sume 455 498,00 €.

SAMRS podpísala zmluvy so šiestimi úspešnými žiadateľmi 
výzvy PPP 2020 a konzultovala zmeny rozpočtu a aktivít v kontexte 
pandémie COVID-19. Taktiež konzultovala posuny aktivít a podpísala 
dodatky zmlúv s prijímateľmi v roku 2019.  
 
Po prepuknutí pandémie COVID-19 v roku 2020, SAMRS otvorila 
humanitárnu výzvu HUM3 aj pre podnikateľské subjekty a motivovala 
ich k vytvoreniu partnerstiev s neziskovým sektorom. 

Počas roka SAMRS konzultovala projektové návrhy viacerých 
žiadateľov a 23. septembra zorganizovala seminár pre prijímateľov, 
na ktorom sa zúčastnili aj predstavitelia firiem.
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Ostatné aktivity v rámci Programu 
podnikateľských partnerstiev

V spolupráci s MF SR, Eximbankou a MZVEZ SR, SAMRS poskytuje 
súčinnosť pri predbežnom hodnotení žiadostí o zvýhodnené exportné 
úvery, ktoré sa začali realizovať koncom roku 2019 a pokračovali 
aj v tomto roku. SAMRS zároveň komunikuje so zástupcami 
z občianskej spoločnosti, vrátane organizácií v Platforme rozvojových  
organizácií Ambrela o nastavení zvýhodnených úverov v kontexte 
koherencie politík pre udržateľný rozvoj.  

V júli 2020 bola po konzultáciách s Protimonopolným úradom 
aktualizovaná Schéma štátnej pomoci de minimis. Cieľom 
aktualizácie bolo umožniť nákup drobného majetku aj v menších 
projektoch do 10 000,00 € vo fáze Príprava, aby tak bolo popri 
biznis plánoch a štúdiách uskutočniteľnosti umožnené prijímateľom 
testovať a prototypovať svoje produkty. 

SAMRS spolupracuje s UNDP a MZVEZ SR na rozvoji dvoch ďalších 
nástrojov pre podporu zapájania súkromného sektora do rozvojovej 
spolupráce - Rozvojmajstri a UNDP Slovak Challenge Fund. 

V rámci spolupráce MZVEZ SR a UNDP bola uzatvorená výzva 
na predkladanie projektov financovaných v rámci Slovak Challenge 
Fund s alokáciou na rok 2020 celkom 190 000,00 USD, prijatých bolo 
20 žiadostí od súkromných firiem a hodnotiaca komisia vybrala päť 
žiadostí v celkovej hodnote 167 529 USD. Ide o projekty na podporu 
prenosu inovatívnych riešení v štyroch sektoroch do Moldavska 
a Severného Macedónska, pri maximálnej dotácii 40 000 USD na projekt. 

V júni a novembri sa zamestnanci SAMRS zapojili do diskusií 
a seminárov Practitioners Network Private Sector Working Group 
o koordinovanom prístupe Team Europe. 

V novembri prispeli do OECD DAC Friends of Foresight diskusie 
o víziách budúcnosti ODA v roku 2025. V decembri sa zúčastnili 
podujatia Rozvojmajstri s názvom „Špecifiká obstarávania 
v projektoch rozvojovej spolupráce financovaných zo zdrojov EÚ“. 
V decembri sa taktiež zúčastnili webinárov Európskej komisie 
na verejné a otvorené dáta v ODA.

Zamestnanci SAMRS priebežne poskytli konzultácie viacerým 
firmám, ktoré mali záujem zapojiť sa do nástrojov ODA SR v kontexte 
pandémie a prepojili ich na Rozvojmajstrov, UNDP a MZVEZ SR 
(Odbor podnikateľského centra). Konzultovali spolu s Českou 
rozvojovou agentúrou program PPP a zapájanie podnikateľov 
do ODA. Dňa 17. októbra prednášali o ODA SR, SAMRS a PPP 
na webinári študentom z Diplomatickej akadémie.  

Spolupráca s medzinárodnými partnermi

UNDP

V roku 2020 naďalej prebiehala spolupráca MZVEZ SR a UNDP 
aj v rámci projektu „UNDP-Slovakia Partnership: Effective 
Development Cooperation Solutions for the SDGs“.
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USAID

Štátna tajomníčka MZVEZ SR Ingrid Brocková a zástupkyňa 
administrátora USAID Bonnie Glick diskutovali o prehĺbení doterajšej 
rozvojovej spolupráce v rámci platného memoranda o porozumení 
medzi MZVEZ SR a USAID, platného na tri roky - na obdobie 
od 14. novembra 2018 do 14. novembra 2021; obe strany súhlasili 
s predĺžením memoranda o porozumení a naplánovaním podpisu 
na úrovni ministra ZVEZ SR a administrátora USAID. 

V súčasnosti sa v rámci memoranda o porozumení realizujú projekty 
v Moldavsku prostredníctvom finančného príspevku SlovakAid 
v hodnote 300 000,00 USD (Program „Comunitatea Mea“) 
a v Severnom Macedónsku formou spolufinancovania projektu 
„Národný konvent o EÚ v Severnom Macedónsku“ zo strany USAID 
v hodnote 120 000 USD.  

UNESCO

Po tom, ako bolo 13. decembra 2018 podpísané všeobecné 
Memorandum o porozumení s UNESCO s účinnosťou do roku 
2030, realizuje sa prvý spoločný projekt v regióne Turkana v Keni 
v sektorovej oblasti vodného hospodárstva. Koncom roka 2019 
UNESCO vyhlásilo výzvu na subkontraktora a v apríli 2020 boli 
zverejnené výsledky výberového procesu. Úspešným uchádzačom 
výzvy na realizáciu projektu sa stala miestna organizácia Caritas 
Lodwar - Labour Catholic Mission, dlhodobo pôsobiaca v sektore 
vodného hospodárstva a sanitácie. Na žiadosť UNESCO bola 

predĺžená realizácia projektu o šesť mesiacov bez navýšenia 
finančných nákladov z dôvodu pandémie COVID-19. Projekt sa 
začal realizovať 8. júla, pričom doba realizácie projektu predstavuje 
24 mesiacov. V decembri Caritas Lodwar - Labour Catholic Mission 
predložil UNESCO strane prvú priebežnú reportovaciu správu 
za prvých päť mesiacov realizácie projektu, podľa ktorej napriek 
pandémii COVID-19, za prísnych hygienických podmienok prebehla 
prvá fáza verejných kampaní zameraných na tému „voda, sanitácia 
a hygiena“ (WASH) v dvoch kolách za účasti 733 miestnych 
obyvateľov z 11 vidieckych oblastí regiónu Turkana.

Špeciálny dôraz v projekte je kladený na zapájanie miestnych 
žien ako účastníčok komunitných tréningov. So zámerom 
zvýšenia potravinovej bezpečnosti, prebehli workshopy na témy 
poľnohospodárstvo v púštnych podmienkach, zdravá výživa 
a praktické ukážky výroby kompostu pre 31 účastníkov, z toho 
23 žien. V máji – ešte pred začatím realizácie projektu, došlo 
k požiaru v skladoch Caritas Lodwar v Lobure na severe Turkany, 
ktorý ovplyvnil pravidelné fungovanie existujúceho vodného tímu 
miestneho realizátora, čo viedlo k oneskoreniu plánovaných opráv 
vodných systémov a zaškoleniu miestnych obyvateľov. Napriek 
komplikáciám sa vytvára nový „vodný tím“ odborníkov, ktorý bude 
zodpovedný za údržbu existujúcich vodných systémov (vrtov, 
ručných čerpadiel a pod.) a za zásobovanie náhradnými dielmi 
potrebnými na opravu nefunkčných alebo poškodených vodných 
systémov v okresoch Kibish a Turkana North. V rámci údržby 
čerpacích systémov na odber vody pre komunitné účely bol 
zakúpený nový generátor a ručný manipulačný vozík.  
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Dlhodobá spolupráca s GENE vyústila koncom roka 2020 do podpisu 
Zmluvy o spolupráci medzi MZVEZ SR, MŠVVaŠ SR a GENE 
za účelom organizácie aktivít v oblasti globálneho vzdelávania, 
prípravy novej stratégie globálneho vzdelávania a posilnenia 
vzájomnej spolupráce v tejto oblasti. Zmluva je platná do konca roka 
2021. 

Vypracovaná bola pilotná evaluácia 14 SlovakAid projektov 
globálneho a rozvojového vzdelávania, podporených v rokoch 2014
až 2018. Záverečná evaluačná správa je zverejnená na webe SAMRS 
v časti „Ako pomáhame – Globálne a rozvojové vzdelávanie“. 

Spoločný projekt V4 v Kenskej republike

V roku 2020 pokračovala implementácia spoločného projektu krajín 
V4 v Keni, v pobrežných oblastiach Kilifi, Kwale a Lamu. Projekt 
má hodnotu 1 900 000,00 € a doba implementácie predstavuje 
4 roky (2017 až  2021). Je financovaný zo zdrojov Núdzového 
zvereneckého fondu EÚ pre stabilitu a riešenie príčin nelegálnej 
migrácie a vysídlených osôb v Afrike. Hlavným cieľom projektu 
je podpora rozvoja pobrežných provincií tvorbou pracovných miest 
a zvýšenie potravinovej bezpečnosti. Špecifickým cieľom je zlepšiť 
socioekonomickú situáciu 15 000 malých farmárov a vytvoriť nové 
pracovné miesta prostredníctvom BIO a Fair Trade produkcie kešu 
orechov a sezamu. Osobitý dôraz je kladený na podporu žien 
a mládeže. 

PRACTITIONERS’ NETWORK

Riaditeľka SAMRS sa 20. až 21. mája zúčastnila v poradí 
už 12. stretnutia riaditeľov rozvojových agentúr - Annual General 
Assembly of the Practitioners Network for European Development 
Cooperation, ktoré sa z dôvodu pandémie COVID-19 uskutočnilo 
v online priestore.

Spolupráca v oblasti globálneho vzdelávania

Globálne vzdelávanie je súčasťou oficiálnej rozvojovej spolupráce SR. 
Celková alokácia na žiadosti o dotácie na projekty globálneho 
a rozvojového vzdelávania predstavovala v roku 2020 sumu 
100 000,00 €.

Z dôvodu pandémie sa 8. mája vo virtuálnej forme uskutočnil v poradí 
42. GENE Roundtable. Témou boli prezentácie správ z členských 
krajín, ako i zmeny či výzvy, ktoré sa za posledný polrok udiali 
v oblasti globálneho vzdelávania (ďalej len „GV“). Projektová 
a finančná manažérka SAMRS tu za Slovensko odprezentovala 
„Country Report“. Následný 43. GENE Roundtable sa z dôvodu 
pretrvávajúcej pandémie Covid-19 uskutočnil opäť virtuálne, počas 
troch dní -  8., 15. a 16. októbra. Riaditeľka SAMRS prispela videom 
o plánoch agentúry pre budúci rok v oblasti GV, projektová a finančná 
manažérka SAMRS tradične odprezentovala „Country Report” 
a v rámci pracovnej skupiny, týkajúcej sa evaluácií, predstavila 
plánovanú evaluáciu projektov globálneho a rozvojového vzdelávania. 
Ďalší okrúhly stôl sa uskutoční koncom apríla 2021.
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	 	 	 Do	spoločného	projektu	V4		 	 	
	 	 	 sa	zapojilo	16	010	farmárov.	

V súčasnosti je do projektu zapojených 16 010  farmárov 
-  z toho  54,98 % mužov a  45,02 % žien (6741 farmárov 
v Kilifi, 7172 farmárov v Kwale a 2 097 farmárov v Lamu). 
SAMRS má v projekte úlohu grant manažéra, hlavného 
koordinátora a zároveň aj realizátora časti aktivít. 
Na projekte aktívne participujú inštitúcie a organizácie 
z krajín V4: Česká zemědělská univerzita v Prahe, poľská 
Foundation for Science Development a maďarské 
Národné poľnohospodárske výskumné a inovačné 
centrum NAIK/NARIC. Hlavnými lokálnymi partnermi 
sú Ten Senses Africa a Farm Africa. 

Medzi najdôležitejšie realizované aktivity patria Fair 
Trade a Bio tréningy pre farmárov, založenie škôlok 
sadeníc v regiónoch Kwale, Kilifi a Lamu, školenia 
farmárov v poľnohospodárskych praktikách a s tým 
spojená distribúcia kvalitných sadeníc kešu a sezamu, 
tréningy cieľových skupín na formovanie komunitných 
svojpomocných skupín, kolektívny manažment, prevencia 
konfliktov a základná finančná gramotnosť, školenia 
na zvýšenie rôznorodosti stravovania a zefektívnenie 
procesov spracovania kešu orechov a sezamu. Väčšina 
merateľných ukazovateľov projektu v oblasti tréningov, 
Bio a Fair Trade certifikácie, počtu zapojených farmárov 
a založených škôlok bola dosiahnutá. Na nadchádzajúce 
projektové obdobie je prioritou distribúcia zvyšného počtu 
sadeníc na naplnenie projektového cieľa. K 31. novembru 
bolo farmárom spolu distribuovaných 611 340 sadeníc. 

© Nadácia INTEGRA
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Koncom marca provinčná vláda v Kilifi nariadila dočasné zatvorenie 
všetkých priemyselných prevádzok v regióne so zámerom zníženia 
rizika šírenia koronavírusu. 

Od začiatku apríla boli prijaté obmedzenia pohybu na národnej úrovni 
kenskou vládou pre metropolitnú oblasť Nairobi a provincie Kilifi 
a Kwale. Z uvedených dôvodov muselo Ten Senses Africa pozastaviť 
distribúciu sadeníc farmárom, ktorá bola plánovaná na obdobie 
ďažďov apríl až jún. Pracovníci Ten Senses Africa však obdržali 
osobitné povolenie cestovať z Nairobi do okresov Kilifi a Kwale 
vďaka prijatiu preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu 
na pracovisku. Kapacitné pokrytie škôlok na pestovanie kešu sadeníc 
zostalo zabezpečené a projektový partner Ten Senses Africa umožnil 
farmárom individuálny odber sadeníc zo škôlok v Kilifi, Kwale 
a Lamu. Napriek zložitej situácii bolo farmárom v období marec 
až november distribuovaných spolu 110 948 kešu sadeníc. 
Vzhľadom na protipandemické opatrenia a z dôvodu nevyhovujúcej 
bezpečnostnej situácie bola pestovateľská škôlka v Lamu 
zredukovaná na distribučné centrum. 

Skupinové školenia farmárov a stretnutia svojpomocných skupín boli 
v období marec až apríl dočasne pozastavené a od mája realizované 
prevažne online formou. V prípade nevyhnutného kontaktu boli 
dodržiavané prísne hygienické opatrenia a farmárom boli zakúpené 
osobné ochranné prostriedky. Projektový partner Farm Africa 
z dôvodu pandémie COVID-19 požiadal o predĺženie projektovej 
činnosti bez navýšenia nákladov o tri mesiace. Ukončenie realizácie 
projektových aktivít zo strany Farm Africa prebehlo k 31. augustu. 
Na základe predloženého záverečného vyúčtovania a podpornej 

dokumentácie, Farm Africa obdržala od SAMRS 7. decembra 
záverečnú refundačnú splátku. 

Od júna 2019  je produkcia kešu orechov v projekte BIO/Organic 
certifikovaná (Ecocert) a od júla 2019 Fair Trade certifikovaná 
(World Fair Trade Organisation). Vďaka BIO a Fair Trade certifikáciám 
majú farmári okrem iných súvisiacich výhod garantované prémiové 
výkupné ceny za dopestovanú úrodu, ako aj zvýšený dopyt 
po produkcii. Počas implementácie projektu došlo k oneskoreniu 
v distribúcii sezamu poľnohospodárom z dôvodu nízkej kvality 
sezamových semien dostupných na predaj v Keni. Sezamové 
semená sa museli dovážať do pobrežných provincií zo susednej 
Tanzánie, ktorá je najväčším producentom sezamu v Afrike. 
Zaobstarané množstvá však neboli postačujúce ako aj komplikácie 
s dovozom a vysoké výkupné ceny viedli k celkovému zníženiu 
produkcie sezamu v rámci projektu. V priebehu realizácie projektu 
TSA prišlo k zisteniu, že kultivácia sezamu vyžaduje veľké množstvo 
zavlažovania, ktoré je viazané na obdobie veľkých dažďov 
a preto môže byť sezam dopestovaný len raz ročne a nie trikrát 
do roka ako bolo pôvodne plánované. Od začiatku projektovej 
realizácie, TSA distribuovalo farmárom 2,5 ton sezamových semien. 
V rámci projektu sa však pestujú aj iné alternatívne plodiny ako 
mango, moringa a kokos s cieľom diverzifikovať možnosti príjmov 
pre farmárov zapojených do projektu. Na projekt nadväzuje aj 
plánovaná výstavba továrne na spracovanie kešu orechov v Kilifi. 
I keď vybudovanie továrne nebude hradené z finančných prostriedkov 
projektu, jej otvorenie je žiadúce k dosiahnutiu celkovej udržateľnosti 
iniciatívy.
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Celkový schválený rozpočet SAMRS na rok 2020 vo výdavkovej 
časti predstavoval sumu 7 047 043,00 €. Rozpočtovými opatreniami 
bol upravený na 6 741 369,00 €. Skutočné čerpanie rozpočtu 
k 31. decembru 2020 bolo vo výške 6 727 850,00 € na 99,80 %. 

V kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania bol na rok 2020 schválený rozpočet vo výške 358 983,00 €. 
V priebehu roka bola rozpočtovým opatrením MF SR táto kategória 
navýšená na 411 983,00 €. Rozpočtové opatrenie bolo realizované 
na dofinancovanie rozpočtu miezd z dôvodu navýšenia limitu 
o troch zamestnancov bez rozpísania rozpočtu na tieto tri pozície. 
Rozpočtové opatrenie bolo preklasifikovaním vlastných zdrojov 
rozpočtu SAMRS. Čerpanie k 31. decembru 2020 bolo vo výške 
411 979,00 €, t.j. 100 % z rozpočtu. V kategórii 620 - Poistné 
a príspevok do poisťovní bola schválený rozpočet 122 828,00 €. 
Rozpočet v tejto kategórii bol v priebehu roka upravovaný 
rozpočtovým opatrením MF SR a taktiež presunom v rámci rozpočtu 
SAMRS na 149 568,00 €. Skutočné čerpanie k 31. decembru 2020 
bolo vo výške 148 987,00 € na 99,61 %.

V kategórii 630 - Tovary a služby bol schválený rozpočet 
91 712,00 €. V priebehu roka bol rozpočet v tejto kategórii upravený 
presunmi v rámci rozpočtu SAMRS na 249 045,00 €. Výrazné 
zvýšenie schváleného rozpočtu v tejto kategórii bolo z dôvodu 
preklasifikovania bežných transferov vyplývajúceho z plnenia úloh 
v oblasti nástroja na zdieľanie slovenských skúseností a expertízy, 
verejnej informovanosti, budovania kapacít a auditu projektov 
vo výške 146 048,00 € a zvýšením rozpočtu na zabezpečenie 
nových úloh SAMRS vo výške 12 125,00 €.

Čerpanie k 31. decembru 2020 predstavovalo sumu 249 045,00 €, 
v percentuálnom vyjadrení to bolo 99,66 %.

V kategórii 640 - Bežné transfery bol schválený rozpočet  
6 473 520,00 €. Rozpočtovými opatreniami MF SR a presunmi 
v rámci rozpočtu SAMRS bol rozpočet v tejto kategórii upravený 
na 5 218 467,00 €. Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2020 bolo 
vo výške 5 206 373,00 €, to je 99,77 %.

Rozpočtovým opatrením MF SR boli prostriedky zo zdrojov 131 I 
vo výške 1 243 219,00 € a 131 J vo výške 2 044 311,00 € v kategórii 
640 – Bežné transfery na začiatku roku uvoľnené z viazania a použité 
na úhradu splátok projektov a zasielanie finančných príspevkov 
počas roku 2020. Podobne boli zdroje v kategórii 640 – Bežné 
transfery viazané ku koncu roku z dôvodu preklopenia do roku 
2021 v celkovej výške 3 740 941,00 €, z toho viazanie zdroja 131 I 
predstavovalo sumu 1 123 047,00 € a viazanie zdroja 111 bolo 
vo výške 2 617 894,00 €, v členení 2 494 664,00 € na Bežné transfery 
a 123 230,00 € na Kapitálové transfery. Tieto finančné prostriedky 
budú použité v rokoch 2021 a 2022 na financovanie zmluvne 
viazaných projektov  ODA SR.

V roku 2020 pokračovala implementácia spoločného projektu krajín 
V4 v Keni, v pobrežných oblastiach Kilifi, Kwale a Lamu. Projekt 
má hodnotu 1 900 000,00 € a doba implementácie predstavuje štyri 
roky (2017-2021). V priebehu roku 2020 SAMRS neprijala žiadne 
zdroje na financovanie projektu, nakoľko všetky zálohové platby 
zo strany EU DEL boli vyplatené v predchádzajúcich rokoch. Celkové 
čerpanie mimorozpočtových zdrojov bolo za rok 2020 82 012,00 €.

7. HODNOTENIE HOSPODÁRENIA 
SAMRS ZA ROK 2020



92%  
6 473 520 €

Bežné transfery

7%  
481 811 €

Osobné výdavky

1%  
91 712 €

Tovary a služby

Ekonomická 
klasifikácia Popis

Schválený 
rozpočet 

na rok 2020 
v eurách

1. 610 Mzdy, platy, služobné 
príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania

358 983,00 

2. 620 Poistné a príspevok 
do poisťovní 122 828,00 

3. 1+2 Osobné výdavky spolu 481 811,00 
4. 630 Tovary a služby 91 712,00 
5. 630 Tovary a služby spolu 91 712,00 
6. 640 Bežné transfery 6 473 520,00 
7. 640 Bežné transfery spolu 6 473 520,00 

8. 710 Obstarávanie 
kapitálových aktív 0,00 

9. 710
Obstarávanie 
kapitálových aktív, 
spolu

0,00 

10. 3+5+7+9 SPOLU NA ROK 2020 7 047 043,00 

 

Schválený rozpočet SAMRS podľa 
Kontraktu na rok 2020

Schválený rozpočet SAMRS na rok 2020
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Prehľad čerpania finančných prostriedkov v období 1. január až 31. december 2020

Prehľad čerpania na aktivity a chod SAMRS podľa Zamerania ODA SR 2020

2 V Zameraní na rok 2020 nie je samostatne vyčlenená položka na rozpočtové opatrenie. MF SR v rámci prípravy rozpočtu na rok 2020 zvýšilo limit výdavkov MZVEZ SR v programe 06U 
na „Vyslanie rozvojových diplomatov na ZÚ SR – 6 osôb“ s finančnou alokáciou v sume 848 020,00 € (610,620,630). Zvýšenie sa malo týkať troch už vyslaných rozvojových diplomatov 
na ZÚ Nairobi, Kišiňov, Tbilisi a troch nových. V nadväznosti na následné viazanie výdavkov na rok 2020 a nasledujúce vo výške 12 500 000,00 € ročne, MZVEZ SR pristúpilo k viazaniu 
tak osobných, ako aj prevádzkových výdavkov. Realizácia vysielania nových rozvojových diplomatov bola z toho dôvodu pozastavená.
3 Viaceré školenia boli kvôli COVID-19 zrušené.
4 Zvýšený počet projektov predložených na externý finančný audit. Uvedené bolo reflektované a v Zameraní na rok 2021 je alokovaná suma 60 000,00 €.
5 Zvýšené výdavky v súvislosti s prijatím troch zamestnancov, ktoré neboli zohľadnené v schválenom rozpočte (mzdy, odvody, tovary a služby).
6 Evaluáciu rozvojového vzdelávania koordinovalo v roku 2020 MZVEZ SR. Faktúra bude zaplatená až v roku 2021.

Ekonomická 
klasifikácia

Schválený rozpočet 
v eurách

Upravený rozpočet 
v eurách Čerpanie v eurách % podiel k upravenému rozpočtu 

610 358 983,00 411 983,00 411 979,00 100 %
620 122 828,00 149 568,00 148 987,00 99,61 %
630 91 712,00 249 885,00 249 045,00 99,66 %
640

z toho ODA
6 473 520,00 5 218 467,00 5 206 373,00 99,77 %
6 471 860,00 5 217 730,00 5 205 640,00 99,77 %

720 0,00 711 466,00 711 466,00 100 %

Spolu 7 047 043,00 6 741 369,00 6 727 850,00 99,80 %

Iné výdavky Alokácia v eurách podľa Upravený rozpočet v eurách

Rozvojoví diplomati (KE, MD, GE) 0,00 234 129,00 2

Verejná informovanosť 70 000,00 69 150,96 
Budovanie kapacít SAMRS a aktérov ODA 10 000,00  6 302,72 3

Audit projektov 50 000,00 58 860,58 4

Administratívne náklady SAMRS 575 183,00   664 695,96 5  
Evaluácia projektov 50 000,00 0,00 6 

Spolu 755 183,00  1 033 139,20 

Schválený rozpočet SAMRS na rok 2020
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Dopyt po odbornom vzdelávaní v Afganistane je v posledných rokoch veľký, avšak kvalita vzdelávania bola a stále je ovplyvnená 
nedostatkom kvalifikovaných odborníkov, technických prostriedkov, neštandardných a nemoderných študijných programov 
a neštandardnej vedecko-výskumnej činnosti. Na druhej strane mnohé problémy krajiny úzko súvisia s nedostatkom kvalifikovaných 
odborníkov v rôznych oblastiach najmä technických zameraní. Cieľom projektu bolo podporiť trvalo udržateľný a spravodlivý 
sociálno-ekonomický rozvoj v Afganistane prostredníctvom zlepšenia kvality odborného vzdelávania. K uvedenému cieľu projekt 
prispel cez zvýšenie kvalifikácie mladých vysokoškolských učiteľov, cez štandardizáciu vedecko-výskumnej činnosti na univerzitách, 
ako významného nástroja zlepšenia kvality vzdelávania, a cez zlepšenia technickej vybavenosti a vyškolenia učiteľov. Vďaka 
projektu získali štyria mladí učitelia partnerských univerzít ďalšie vzdelanie na slovenských vysokých školách. Na technickej 
univerzite Ghazni vzniklo dobre vybavené laboratórium solárnej energie. Boli vypracované rozsiahle teoretické a praktické 
manuály laboratórnych prác a štyria mladí učitelia partnerských univerzít boli vyškolení na Slovensku. Spolu 461 vysokoškolských 
odborníkov sa neformálne vzdelávalo v oblasti moderných metód vedecko-výskumnej činnosti v Afganistane. Vypracovaný bol 
taktiež rozsiahly dokument návrhu reformy vedecko-výskumnej činnosti v Afganistane.   

8. PREHĽAD PROJEKTOV 
UKONČENÝCH V ROKU 2020

          AFGANISTAN
Názov projektu: Budovanie kapacít 
v sektore vysokých škôl Afganistanu

Registračné číslo: SAMRS/2018/AFG/1/1
Hlavná sektorová priorita: Kvalitné vzdelávanie
Prijímateľ: Slovenská technická univerzita 
v Bratislave

Dotácia ODA SR: 

199 916,00 € 

© STU v Bratislave
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          ALBÁNSKO
Názov projektu: Podpora kreatívnych 
podnikateľov a rozvoja sektora kreatívneho 
priemyslu v Albánsku

Registračné číslo: SAMRS/2018/ZB/1/2
Hlavná sektorová priorita: Podpora tvorby trhového 
prostredia a malého a stredného podnikania
Prijímateľ: Slovenská organizácia 
pre výskumné a vývojové aktivity, o. z.

Dotácia ODA SR: 

96 700,00 € 

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie podmienok a zvýšenie konkurencieschopnosti start-upov a malých a stredných 
podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Albánsku. Zámer projektu prijímateľ zameral na sťažené podmienky pre kreatívne 
start-upy a malé a stredné podniky na presadenie sa na domácich a zahraničných trhoch vzhľadom na chýbajúce národné politiky, 
podnikateľské kapacity a neexistujúcu vnútornú infraštruktúru sektora kreatívneho priemyslu. Celkový cieľ projektu nadväzuje 
na aktivity a dosiahnuté výsledky v predchádzajúcom projekte, ktorý takisto implementoval v Albánsku. V rámci projektu 
sa tzv. Creative Academy zúčastnilo 58 účastníkov, ktorí prichádzali z rôznych albánskych univerzít a snažili sa o založenie vlastného 
podniku. Projekt zabezpečil aj vzdelávací pobyt na Slovensku pre vybraných účastníkov Creative Academy, kde sa zoznámili 
so slovenskými zástupcami kreatívneho priemyslu a získali od nich nové skúsenosti, podnety a poznatky. Prijímateľ spolu 
s partnerom takisto zorganizovali regionálnu konferenciu na podporu kreatívneho priemyslu, ktorá sa konala v Tirane v októbri 
2019 a zúčastnilo sa jej 79 zástupcov kreatívneho priemyslu. Cieľom bolo podporiť a pripraviť pôdu pre zlepšenie postavenia tohto 
typu priemyslu v krajine alebo vytvoriť priestor na diskusiu medzi zástupcami štátnej správy a mladými inovátormi.

Špecifickým cieľom projektu bolo posilniť spoluprácu mimovládneho sektora a verejnej správy v Albánsku prostredníctvom 
budovania nových partnerstiev a identifikovania služieb, ktoré môžu mimovládne organizácie (ďalej len „MVO“) poskytovať verejnej 
správe. Dosiahnutie zmien prijímateľ plánoval dosiahnuť prostredníctvom systematického, dlhodobého a intenzívneho vzdelávania, 
ktoré zahŕňali či už pravidelné semináre, intenzívne tréningy alebo mentoring, ako aj vytvorenie príležitosti pre medzisektorové 
face-to-face stretnutia, kde predstavitelia MVO a verejnej správy mohli otvorene komunikovať a spoločne uvažovať o nových 
rámcoch možnej spolupráce. Súčasťou projektu bol aj výskum – situačná analýza možnosti poskytovania služieb zo strany MVO, 
ktorý bude slúžiť ako podklad pre prípravu strategického dokumentu a ďalších dokumentov, ktoré budú poskytovať odporúčania 
týkajúce sa legislatívnych zmien a regulačného rámca pre MVO s cieľom umožniť a zvýšiť mieru prístupu k alternatívnym zdrojom 
financovania. Projekt bol zameraný najmä na vzdelávacie aktivity mimovládnych organizácii v Albánsku, prijímateľovi sa podarilo 
zapojiť zástupcov 30 albánskych mimovládnych organizácií do programu budovania kapacít, v rámci ktorého získali nové 
poznatky napr. v oblasti možností spolupráce s verejnou správou, získali poznatky od slovenských mimovládnych organizácii alebo 
mali možnosť konzultovať svoju činnosť s odborníkmi v rámci mentoringového programu. V rámci projektu bola zorganizovaná 
aj študijná cesta pre šesť budúcich mentorov, ktorých kapacity boli zlepšené príkladmi dobrej praxe zo Slovenska. Vzťahy medzi 
mimovládnymi organizáciami a verejnou správou boli zlepšované na on-line regionálnych okrúhlych stoloch (približne 
51 účastníkov) a v rámci tzv. speed datingu (30 nových partnerstiev). 

Názov projektu: Mosty spolupráce: 
občiansky sektor a verejná správa 
pre stabilnú občiansku spoločnosť

Registračné číslo: SAMRS/2018/ZB/1/7
Hlavná sektorová priorita: Dobrá správa vecí vere-
jných a budovanie občianskej spoločnosti
Prijímateľ: PDCS, o. z. 

Dotácia ODA SR: 

73 900,00 € 

© PDCS, o.z. 35
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          BIELORUSKO
Názov projektu: Výmena skúsenosti 
pri digitalizácii verejnej správy (IT) medzi 
Slovenskou a Bieloruskou republikou

Registračné číslo: SAMRS/2018/VP/1/2
Hlavná sektorová priorita: Dobrá správa vecí 
verejných a budovanie občianskej spoločnosti
Prijímateľ: Asseco Central Europe, a. s.

Dotácia ODA SR: 

100 000,00 € 

               

ALBÁNSKO, BOSNA 
A HERCEGOVINA, KOSOVO*
Názov projektu: Posilňovanie odolnosti mladých ľudí 
proti radikalizácii v regióne západného Balkánu

Registračné číslo: SAMRS/2018/ZB/1/6
Hlavná sektorová priorita: Dobrá správa vecí 
verejných a budovanie občianskej spoločnosti
Prijímateľ: Globsec, o. z.

Dotácia ODA SR: 

99 918,00 € 

Hlavným cieľom projektu bolo poskytnúť inštitúcii verejnej správy v Bielorusku - Výboru štátnej kontroly Bieloruskej republiky (NKI), 
skúsenosti prijímateľa z digitalizácie verejnej správy v inštitúciách s podobným zameraním a riešením v Slovenskej republike. 
U prijímateľa vznikla pracovná skupina expertov, vývojárov a lektorov, ktorí sa podľa požiadaviek partnera pripravovali na workshopy 
v Minsku a vyvíjali predmetný školiaci modul. V spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom SR pripravili set prezentácií 
a interaktívnych stretnutí, ktoré doplnili interaktívnym sprostredkovaním učiva. Okrem iného v rámci projektu bol vyvinutý školiaci 
modul pre zamestnancov Výboru štátnej kontroly Bieloruska na zefektívnenie ich digitálnych zručností pri kontrolnej činnosti. 
Prijímateľ zostavil príručku na používanie modulu a príslušné podporné dokumenty v ruskom jazyku.

Hlavným cieľom projektu bolo posilniť odolnosť mladých ľudí z Albánska, Bosny a Hercegoviny a Kosova voči radikalizácii vedúcej 
k násilnému extrémizmu. Riziko plynúce z radikalizácie a násilného extrémizmu nespočíva v tom, že by zradikalizovaní mladí ľudia 
odchádzali ako tzv. „zahraniční bojovníci“ do konfliktných zón, aktuálna hrozba spočíva v tom, že môžu vykonať násilné činy 
na vlastnom území, alebo v susedných krajinách resp. krajinách EÚ. Hlavnou cieľovou skupinou projektu boli mladí ľudia vo veku 
14 až 25 rokov, ktorí sú najľahšie manipulovateľní charizmatickými „radikalizátormi“ a teda sú aj najzraniteľnejší. Spoločným 
znakom cieľovej skupiny vo všetkých troch projektových krajinách je potreba ich aktivizácie s cieľom efektívne čeliť hrozbe 
radikalizácie a potreba posilnenia kapacít identifikovaných mladých lídrov, ktorí majú záujem aktívne pôsobiť vo svojich komunitách 
ako pozitívne vzory  a „ovplyvňovatelia“ proti radikalizácii. Projekt zabezpečil výber 30 mladých lídrov, ktorý sa neskôr spolu 
s prijímateľom a jeho partnermi venovali aktivitám zameraným na boj proti radikalizácii mladých ľudí v regióne. Časť z týchto lídrov 
sa zúčastnila študijnej cesty na Slovensko, kde absolvovali aj medzinárodnú konferenciu Globsec Bratislava Forum 2019. Mladí lídri 
takisto získali príležitosť zúčastniť sa letnej školy, ktorú organizoval prijímateľ a ktorá sa zameriavala na problematiku extrémizmu 
a radikalizácie. Dôležitou súčasťou bola aj informačná kampaň zameraná na predchádzanie radikalizácii, ktorá prebiehala 
na sociálnych sieťach a do ktorej bolo priamo zapojených 480 mladých účastníkov.

© Globsec, o.z.



Projekt sa zameriaval na zabezpečenie bezpečnej a kvalitnej pitnej vody pre obyvateľov kantónu Sarajevo. Realizovala sa prvá aktivita 
projektu - harmonizácia a zavedenie analytických metód používaných na hodnotenie organických ukazovateľov kvality pitnej vody 
v zmysle Rámcovej smernice o pitnej vode (98/83/EC) so zohľadnením plánovanej revízie v roku 2018 v úrade štátneho dozoru kvality 
distribuovanej pitnej vody. V rámci tejto aktivity sa školili pracovníci Úradu verejného zdravotníctva kantónu Sarajevo na súčasné 
požiadavky na analytické metódy používané pre hodnotenie kvality pitnej vody. Druhá časť projektu sa pôvodne zameriavala 
na identifikáciu organických zlúčenín prítomných v existujúcich a potenciálnych zdrojoch pitnej vody v Sarajeve, táto aktivita však 
nebola realizovaná z dôvodu celosvetovej pandémie a následne predčasného ukončenia projektu. Projekt zabezpečil organizáciu 
prednáškového kurzu o smernici o pitnej vode, základoch úpravy vzoriek pitných vôd a analytických metód využívaných pri monitoringu 
pitných vôd pre 10 pracovníkov partnerskej organizácie a prípravu študijného materiálu. V rámci hands-on tréningu na extrakčné 
postupy pre koncentráciu organických zlúčenín definovaných v DWD boli vyškolení traja pracovníci, ktorí získané poznatky využijú 
vo svojej práci ďalej. Hands-on tréning na analytické technicky využívané pri monitoringu organických DWD zlúčenín absolvovali takisto 
traja zamestnanci partnerskej organizácie. V rámci projektu sa podarilo nainštalovať aj nové metódy na stanovenie pesticídov 
a polycyklických aromatických uhľovodíkov (podľa smernice o pitnej vode) vo vode.

Hlavným cieľom projektu bol prenos skúseností prijímateľa pri implementácii smernice EÚ o čistení mestských odpadových vôd 
91/271/EHS v Gruzínsku, s rešpektovaním existujúcich podmienok, technická podpora pri určení citlivých oblastí v povodiach 
v Gruzínsku a pri stanovení aglomerácií podľa troch kategórií, ktoré definuje smernica EÚ 91/271/EEC. Prijímateľ spracoval analýzu 
súčasného stavu povrchových vôd a na základe zozbieraných údajov vypracoval Metodiku na určenie citlivých oblastí v Gruzínsku 
a zároveň určil citlivé oblastí podľa Metodiky v pilotnom povodí (aplikácia metodiky na povodie Alazani). V anglickom a gruzínskom 
jazyku bola spracovaná Metodika na stanovenie aglomerácií podľa požiadaviek smernice EÚ 91/271/EHS. Následne sa stanovili 
aglomerácie v pilotnom povodí podľa spracovanej Metodiky. V rámci projektu bola uskutočnená kalibrácia a validácia ekonomického 
modelu na výpočet investícií pre výstavbu kanalizácií a čistiarne odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) v Gruzínsku, kedy bol zostavený 
matematický model zameraný na odhad investícií na výstavbu kanalizácií a ČOV mestských odpadových vôd a ten bol kalibrovaný 
pre podmienky Gruzínska a aplikovaný v pilotnom povodí Alazani. Uskutočnili sa dva školiace semináre pre zástupcov štátnej správy 
a samosprávy týkajúce sa implementácie smernice EÚ 91/271/EEC a sanácie vôd, ktorého sa zúčastnilo 30 účastníkov. Zároveň 
sa uskutočnili online stretnutia ôsmich expertov v oblasti sanácie mestských odpadových vôd.

          BOSNA 
          A HERCEGOVINA
Názov projektu: Zlepšenie kvality 
monitorovania existujúcich a nových 
zdrojov pitnej vody v kantóne Sarajevo

Registračné číslo: SAMRS/2018/ZB/1/4
Hlavná sektorová priorita: Voda a sanitácia
Prijímateľ: Slovenská technická univerzita 
v Bratislave; Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie

Dotácia ODA SR: 

67 440,00 € 

          GRUZÍNSKO
Názov projektu: Podpora štátnych inštitúcií 
a budovanie kapacít pri implementácii požiadaviek 
smernice o čistení mestských odpadových vôd 
(91/271/EHS) v Gruzínsku

Registračné číslo: SAMRS/2018/VP/1/7
Hlavná sektorová priorita: Voda a sanitácia
Prijímateľ: Výskumný ústav vodného 
hospodárstva

Dotácia ODA SR: 

91 555,00 € 
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Projekt sa zameriaval na zabezpečenie výstavby troch studní s pitnou vodou a systém potrubí na rozvod vody zo studní, 
ktoré zabezpečia dostatok pitnej vody pre obce. Keďže obce sa pred útokom Da´esh venovali pestovaniu olív, dostatok pitnej vody 
podporí aj pestovateľské aktivity miestnych obyvateľov. Súčasťou projektu teda boli aj školenia zamerané na ochranu vodných 
zdrojov, pestovateľské aktivity, plánované boli aj školenia zamerané na osobnú hygienu. Výstavba troch studní zabezpečila 
zlepšenie prístupu k pitnej vode pre približne 30 tisíc obyvateľov obcí Bášika a Bahzani, ktorí najmä v horúcich letných mesiacoch 
doteraz trpeli jej nedostatkom. V rámci projektu bolo približne 126 osobne a okolo 300 ľudí on-line vyškolených v oblasti ochrany 
vodných zdrojov, pestovania olív alebo dôležitosti pitného režimu a osobnej hygieny.

Cieľom projektu bolo zlepšenie životných podmienok civilného obyvateľstva, utečencov a presídlencov v Iraku a v Sýrii. V rámci 
projektu sa prijímateľ snažil svojimi aktivitami pomôcť vybudovať kapacity miestneho zdravotného personálu, ako po odbornej 
stránke, tak po hmotnej vybavenosti. Súčasťou projektu boli aj vzdelávacie aktivity, ktorými sa prijímateľ snažil poskytnúť vzdelanie 
a osvetu utečencom, presídlencom a napomôcť tak predchádzaniu šíreniu infekčných ochorení a odovzdať skúsenosti v oblasti 
postupov pri výskyte život ohrozujúcich zranení. Prijímateľ sa tak snažil byť nápomocný pri obnove infraštruktúry a zlepšovaní 
stavu existujúcich oddelení pohotovosti v lokálnych nemocničných zariadeniach. Táto aktivita má viesť k zlepšeniu v súčasnosti 
nízkej úrovne týchto zariadení. Zdravotnícke tímy rýchlej reakcie prijímateľa priamo poskytovali urgentnú zdravotnú starostlivosť
v súčinnosti s lokálnymi záchrannými zložkami pri nešťastiach s hromadným postihnutím osôb. Prijímateľ v rámci projektu vyškolil 
610 miestnych zdravotníckych pracovníkov, z cieľovej skupiny civilného obyvateľstva, utečencov a presídlencov sa mu podarilo 
vyškoliť v oblasti zdravotnej pomoci 601 osôb. V rámci projektu boli aj revitalizované priestory desiatich zdravotníckych zariadení, 
personál prijímateľa rovnako zasahoval pri rôznych lokálnych nešťastiach, nehodách a kritických udalostiach, kde poskytoval 
urgentnú primárnu zdravotnú starostlivosť a transportoval pacientov ďalej do príslušných zdravotných centier a zariadení.

          IRAK
Názov projektu: Zabezpečenie pitnej vody 
pre obyvateľov obcí Bášika a Bahzani

Registračné číslo: SAMRS/2019/HUM/1/10
Hlavná sektorová priorita: Infraštruktúra 
a udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
Prijímateľ: Slovenská katolícka charita

Dotácia ODA SR: 

200 000,00 € 

© SKCh

© AUM, o.z.

                   IRAK A SÝRIA
Názov projektu: Zabezpečenie zdravotnej 
starostlivosti prostredníctvom poskytnutia primárnej 
zdravotnej starostlivosti, vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov a obnovy základnej infraštruktúry 
pre potreby prevádzky zdravotníckych zariadení

Registračné číslo: SAMRS/2018/SYR/1/11
Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie, Zdravotníctvo
Prijímateľ: Akadémia urgentnej medicíny, o. z.

Dotácia ODA SR: 

249 294,00 € 



Projekt sa zameriaval na zlepšenie zdravotného stavu vnútorne presídleného obyvateľstva v Južnom Sudáne v oblasti Agangrial. 
Jeho cieľom bolo zabezpečiť pokles chorobnosti a úmrtnosti vnútorných presídlencov a vytvoriť podmienky pre poskytovanie 
kvalitnej pediatrickej starostlivosti a nutričnej podpory. V rámci projektu boli realizované rôzne aktivity, ako napr. rekonštrukcia 
ambulancie a nutričného centra, výber zamestnancov do ambulancie, prevádzka pediatrickej ambulancie a nutričného centra 
alebo edukácia rodičov. Projekt poskytol zdravotnú starostlivosť pre približne 11 tisíc ľudí v oblasti implementácie, v rámci 
projektu bolo zaočkovaných 1 912 detí miestneho vnútorne presídleného obyvateľstva. Projekt poskytol vedomosti v oblasti 
prevencie šírenia infekčných chorôb (tetanus, záškrt, čierny kašeľ, osýpky, mups, rubeola, detská obrna) alebo význame vakcinácie 
2 196 rodičom a liečbu pre 1 263 detí trpiacich podvýživou.

Prijímateľ v rámci projektu realizoval poskytovanie integrovaného a komplexného základného rozsahu zdravotnej starostlivosti. 
Okrem iného sa sústredil aj na budovanie kapacít a poskytovanie zdravotných zásob s cieľom zlepšiť kvalitu zdravotných služieb 
alebo supervíziu a manažment zdravotných informácií a ich využitie. Zvýšenie dostupnosti kvalitných zdravotných služieb 
sa v projekte realizovalo prostredníctvom viacerých stratégií, ktoré sprístupnili preventívne aj liečebné zdravotné služby. 
Kombináciou intervencie v statickom zdravotníckom centre (PHCC) a integrovaného manažmentu prípadov v komunite (ICCM) 
bolo cieľom zlepšiť zdravotný stav celej komunity, so špeciálnym zreteľom na deti do päť rokov, tehotné a dojčiace matky. 
V projekte sa prijímateľ snažil zabezpečiť aj pravidelnú dostupnosť základných liekov, zásob a vybavenia, podporoval oblasť 
propagácie zdravia a komunikáciu zmeny návykov so zameraním na komunitnú úroveň. V rámci projektu bolo vyšetrených vyše 
12 tisíc detí v oblasti podvýživy, v statickom centre bolo riešených 37 prípadov žien s tehotenskými komplikáciami. Projekt poskytol 
príležitosť 11 pracovníkom zdravotného centra získať vedomosti v oblasti materskej a detskej starostlivosti a v oblasti zvládania 
prípadov znásilnenia, ktorí zasahovali pri 35 prípadoch znásilnenia v oblasti. Približne 21 tisíc osobám boli poskytnuté ambulantné 
konzultácie v oblasti Pagaak.

          JUŽNÝ SUDÁN
Názov projektu: Zabezpečenie pediatrickej 
starostlivosti a výživy v oblasti Agangrial

Registračné číslo: SAMRS/2018/SSD/1/1
Hlavná sektorová priorita: Zdravotníctvo
Prijímateľ: Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.

Dotácia ODA SR: 

199 998,60 € 

Názov projektu: Zabezpečenie 
urgentnej nemocničnej a komunitnej zdravotnej 
starostlivosti pre konfliktom postihnuté a vysídlené 
obyvateľstvo v Pagaak, okres Duk, Južný Sudán

Registračné číslo: SAMRS/2018/SSD/1/3
Hlavná sektorová priorita: Zdravotníctvo
Prijímateľ: Magna

Dotácia ODA SR: 

200 000,00 € 
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Projekt sa zameriaval na skvalitnenie výučbového procesu na škole sv. Filipa Neri v kraji 
Machakos, prostredníctvom podpory digitálneho vzdelávania a podnikateľských zručností 
žiakov. Reflektoval tak na vzdelávacie reformy v Keni – zmenu školského kurikula za účelom 
spojenia základnej a strednej školy do jedného komplexu a zaradenie digitálneho vzdelávania 
do každodennej výučby. Realizácia modernej digitalizovanej výučby preto predstavovala jeden 
z hlavných cieľov projektu. Do existujúcich 2 tried základnej školy sa zakúpila a nainštalovala 
didaktická technika a na digitalizáciu výučby bolo vyškolených 25 učiteľov. Vytvorené boli 
aj podmienky na pokračovanie vzdelávania študentov na strednej škole – novopostavenou 
budovou s tromi miestnosťami - počítačovou učebňou informatiky, novou triedou pre 40 detí 
a knižnicou. Zakúpilo sa 23 počítačov, jedna interaktívna tabuľa, ako aj kompletné vybavenie 
pre novú triedu a knižnicu. Slávnostné otvorenie tried prebehlo za účasti veľvyslanca Slovenskej 
republiky v Keni a hlavného tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Kenskej republiky. Počas 
doby realizácie projektu sa vypracovali sylaby na inovatívnu výučbu informatiky, na ktorej 
sa zúčastnilo spolu 437 detí. Výučba základov podnikania bola sprostredkovaná pre 221 detí 
a do vzdelávacieho procesu sa podarilo zapojiť aj 54 žiakov so zdravotným znevýhodnením. 
Škola Filip Neri sa flexibilne prispôsobila i situácii s pandémiou koronavírusu a klasická výučba 
v triedach bola nahradená e-learningovou výučbou. Zároveň sa realizovala aj nová aktivita - 
edukácia pacientov kliniky a komunity ohľadom znižovania rizika prenosu ochorenia Covid-19, 
či distribúcia a šitie rúšok. 

Cieľom projektu bolo podporiť študentky a študentov St. Bakhita Girls Rescue Centre v meste Eldoret, prostredníctvom novovzniknutého 
tzv. „vocational training centre“, kde sa mali príležitosť vzdelávať v odboroch kaderníctvo, krajčírstvo, pletiarstvo či práca s PC. Medzi 
hlavné výstupy patrilo aj zvýšenie odborných kapacít a podnikateľských zručností cieľových skupín, so zámerom dopomôcť úspešnému 
uplatneniu sa absolventov na trhu práce a zabezpečeniu ich stáleho príjmu. Počas doby realizácie projektu získalo certifikát o absolvovaní 
štátnej skúšky celkovo 164 absolventov. Do študijných kurzov boli zapojení aj zdravotne znevýhodnení študenti - 37 absolvovalo PC 
kurz a 34 kurzy pletenia, kaderníctva a krajčírstva a všetci sa zúčastnili aj štátnej skúšky a získali certifikát. Učitelia takisto dostali 
príležitosť absolvovať certifikované vzdelávanie. Uskutočnili sa aj tri mesačné tréningy malého podnikania či 12 motivačných prednášok 
na tému „women empowerment“. Biznis inkubátor pre odbor pletiarstvo absolvovalo celkovo 35 študentov. Skupina 115 študentov 
a absolventov navyše benefitovala z individuálnych biznis plánov. Jedným z výstupov projektu bolo i zriadenie webstránky lokálneho 
partnera a obchodu, kde sa predávali produkty študentov a kde dostali aj samotní študenti príležitosť praxovať. Celkovo sa 81 % 
absolventiek kurzov dokázalo uplatniť na trhu práce a zabezpečiť si tak určitú formu príjmu. Výučba bola neskôr z dôvodu Covid-19 
presunutá do online prostredia, prax bola realizovaná v obchode lokálneho partnera, zatiaľ čo šičky začali s výrobou rúšok.

Názov projektu: Podpora odborného vzdelávania 
s dôrazom na uplatnenie sa ľudí z marginalizovaného 
prostredia na trhu práce

Registračné číslo: SAMRS/2018/KE/1/2
Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie
Prijímateľ: Dvojfarebný svet, o. z

Dotácia ODA SR: 

199 925,50 € 

          KEŇA
Názov projektu: Rozšírenie kapacity základnej školy 
Filip Neri s perspektívou strednej školy

Registračné číslo: SAMRS/2018/KE/1/1
Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie
Prijímateľ: Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.

Dotácia ODA SR: 

249 997,00 € 

© Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.

© Dvojfarebný svet, o.z.



Primárnym zámerom projektu bolo zabezpečiť kvalifikované odborné nadstavbové vzdelanie 
a praktické zručnosti znevýhodnenej skupine mladých ľudí v inštitúcii Beacon of Hope (BoH) 
v Nairobi, s cieľom ich uplatnenia na trhu práce. Medzi hlavné aktivity patrilo otvorenie šiestich 
nových odborných kurzov (z toho päť certifikovaných) pre 102 študentov a troch nových 
skrátených kurzov pre 44 študentov. Certifikovať si svoje odborné zručnosti prostredníctvom 
Kenya National Examinations Council  a The National Industrial Training Authority sa podarilo 
53 mladým ľuďom. Výučba prebiehala v nových odboroch poľnohospodár, murár, obkladač, 
maliar, zvárač a v kurze správy nehnuteľností. Do jednotlivých odborných kurzov sa zapísalo 
spolu 621 študentov a celkovo 475 mladých ľudí získalo certifikát o štúdiu v už existujúcich 
odboroch. Pre odborné vzdelávanie bolo materiálno-technicky vybavených 10 tried. Počas 
obdobia realizácie projektu sa taktiež podarilo splniť aj ďalší cieľ - zvýšenie počtu pedagógov 
v nových odborných kurzoch o osem, ako aj celkové zlepšenie kvality vyučovania, pričom 
celkovo sa vyškolilo 40 učiteľov pre špecifické potreby marginalizovaných mladých ľudí. 
Vytváraním spolupráce s firmami rôzneho zamerania bolo 34 % študentom umožnené 
absolvovať odbornú stáž, celkovo ju absolvovalo 281 študentov. Vďaka odbornému 
poradenstvu a mentoringu pre študentov sa posilnili ich študijné a pracovné návyky, čím 
si zvýšili šance nájsť si dlhodobé zamestnanie. Motivačného seminára sa za týmto účelom 
zúčastnilo 231 študentov a vytvorená bola i databáza potencionálnych zamestnávateľov 
a firiem. Prijímateľ v reakcii na pandémiu Covid-19 začal taktiež s vývojom e-learningovej 
platformy, ktorá bude dostupná pre študentov i učiteľov a bude poskytovať výukový materiál, 
nástroje a informácie. Na výučbu bolo zakúpených bolo celkom 70 tabletov a deväť notebookov.

Projekt bol zameraný na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí prostredníctvom budovania praktických zručností, konkrétne 
v elektrotechnickej špecializácii chladenie a klimatizácia, ako aj na prepájanie študentov s trhom práce. V rámci projektu boli otvorené 
dva nové kurzy v certifikovanom inštitúte Don Bosco Boys Town v Nairobi a 39 študentov absolvovalo prax u zamestnávateľov.
Podarilo sa taktiež zvýšiť úroveň kvality vzdelávania a služieb v inštitúte prostredníctvom nákupu nových školiacich materiálov, 
nástrojov a nábytku. Spolu 29 pedagógov sa v rámci budovania vlastných kapacít zúčastnilo tréningu pedagogických zručností 
a 54 učiteľov tréningu preventívneho systému. Do elektrotechnického kurzu, ktorý doplnil existujúcu špecializáciu solárnej energetiky 
a rozšíril tak možnosti praktických zručností v obore, sa zapísalo počas realizácie každoročne približne 40 študentov a do kurzu

Názov projektu: Podpora zamestnanosti 
v elektrotechnickom priemysle

Registračné číslo: SAMRS/2018/KE/1/5
Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie
Prijímateľ: SAVIO, o.z. 

Dotácia ODA SR: 

175 352,00 € 

          KEŇA
Názov projektu: Podpora odborného vzdelávania 
a jeho rozšírenie o nové odbory, budovanie 
praktických zručností a podpora študijných 
a pracovných návykov mladých zo znevýhodneného 
prostredia v Keni

Registračné číslo: SAMRS/2018/KE/1/3
Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie
Prijímateľ: Nadácia INTEGRA

Dotácia ODA SR: 

249 808,92 € 

© Nadácia INTEGRA

© SAVIO, o.z.

chladenia a klimatizácie každoročne viac ako 20 študentov. 
Celkom 20 absolventov kurzu chladenia a klimatizácie úspešne 
absolvovalo záverečnú štátnu skúšku NITA a našlo si prácu, 
resp. začali podnikať. Počas projektu prebehol taktiež tréning 
podnikateľských zručností, ktorého sa zúčastnilo 233 študentov 
a rovnaký počet zapojených študentov bol zapojený 
aj na seminári profesijnej orientácie. Distribuovalo sa 
25 štartovacích balíčkov na začatie podnikania a celkovo 
95 absolventov inštitútu začalo vlastné podnikanie alebo si našlo 
zamestnanie. Vytvorených bolo i sedem nových partnerstiev 
so súkromným sektorom. V nadväznosti na pandémiu Covid-19 
bola výučba neskôr realizovaná online a boli zakúpené 
aj potravinové balíčky a rúška pre študentov a rodiny v núdzi.
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Prostredníctvom tohto projektu prijímateľ reagoval na zdravotnícke potreby miestnych 
sýrskych utečeneckých komunít a zraniteľných libanonských obyvateľov žijúcich 
v okrese Baalbek-Hermel. Projekt sa zameriaval na zraniteľné dievčatá, chlapcov, ženy 
a mužov postihnutých sýrskou krízou, cieľom bolo zlepšiť prístup k preventívnym 
a liečebným službám primárnej zdravotnej starostlivosti, vrátane reprodukčného zdravia. 
V dôsledku zraniteľnosti obyvateľstva sa tento projekt zameriaval na zlepšenie prístupu 
ku kvalitným záchranným službám najmä tehotným a dojčiacim ženám a deťom do päť rokov. 
Poskytnuté boli základné služby primárnej zdravotnej starostlivosti pre cieľových príjemcov 
v ôsmich osadách, nachádzajúcich sa v oblasti Baalbek-Hermel, prostredníctvom 
mobilných služieb a primárnej starostlivosti v centre mesta Baalbek. Projekt taktiež 
reagoval na psychosociálne potreby cieľovej populácie prostredníctvom skupinových 
a individuálnych psychosociálnych aktivít, vrátane rekreačných, budovania zručností 
a základných vzdelávacích aktivít pre deti. Projekt umožnil prístup k zdravotnej 
starostlivosti približne 30 tisíc sýrskych utečencov, žijúcich v spádovej oblasti, približne 
1 400 ľudí využilo možnosť získať psychologickú alebo psychosociálnu podporu 
a individuálne aj skupinové psychologické poradenstvo. Na úrovni komunity bolo 
poskytnutých vyše 23 tisíc konzultácii pacientom trpiacich na prenosné a neprenosné 
ochorenia prostredníctvom mobilných služieb alebo v stacionárnom centre.

Projekt mal za cieľ zmierniť vplyv sýrskej krízy na budúcnosť zraniteľných libanonských detí a detí z komunít utečencov žijúcich 
v meste Tripoli. Odpovedal na potreby vo vzdelávaní pri kvalifikácii pre zápis a udržiavaní pravidelnej školskej dochádzky detí 
vo veku štyri až 10 rokov a pomáhal zvyšovať šance na budúce zamestnanie a zabezpečovanie živobytia zraniteľnej mládeže 
vo veku od 16 do 26 rokov. V rámci projektu bola vo veľkej miere zdôraznená psychosociálna podpora deťom, mládeži, ich rodinám 
a pedagogickým zamestnancom, na výchovu rodičov v pozitívnych rodičovských postupoch zameraných na vytvorenie podporného 
vzdelávacieho prostredia tak vo vzdelávacom centre, ako aj v domácom prostredí detí a mladých ľudí, čo malo viesť deti k lepším 
výsledkom v škole, dobrým návykom a výraznejšej motivácii učiť sa. Kurzy predškolskej výučby a kurzy asistencie 
s domácimi úlohami absolvovalo 254 detí. Na týchto kurzoch deti dobiehali učivo, ktoré zameškali z dôvodu vypadnutia 
zo školského systému a s ním spojených procesov, prípadne sa pripravovali na možnosť zapojiť sa do formálneho vzdelávacieho
systému v Libanone. Odborné kurzy poskytli zručnosti a skúsenosti 187 mladým ľuďom, ktorí môžu využiť tieto znalosti 
v prípadnom budúcom zapojení sa na trhu práce. Projekt reagoval aj na aktuálnu pandémiu ochorenia Covid-19, prijímateľ 
s partnerom poskytli približne 186 rodinám na mieste implementácie potravinovú pomoc a prístup na internet pre potreby on-line 
vzdelávania detí.

          LIBANON
Názov projektu: Poskytovanie lekárskej starostlivosti 
a psychosociálnych služieb prostredníctvom
zlepšeného prístupu k systému primárnej zdravotnej 
starostlivosti pre sýrskych utečencov a hostiteľskú 
populáciu v meste Baalbeck v Libanone

Registračné číslo: SAMRS/2018/SYR/1/7
Hlavná sektorová priorita: Zdravotníctvo
Prijímateľ: Magna

Dotácia ODA SR: 

200 000,00 € 

Názov projektu: Vzdelávanie ako cesta k lepším 
životným podmienkam pre zraniteľné deti a mládež 
z libanonských a utečeneckých komunít v Tripoli

Registračné číslo: SAMRS/2019/HUM/1/11
Hlavná sektorová priorita: Kvalitné vzdelávanie
Prijímateľ: Človek v ohrození, n. o.

Dotácia ODA SR: 

199 971,00 € 

© Magna

© Človek v ohrození, n.o.



Zámerom projektu bolo podporiť udržateľný a spravodlivý sociálno-ekonomický rozvoj Moldavskej 
republiky prostredníctvom intervencií v oblasti vodného a odpadového hospodárstva v meste 
Straseni. Projekt pozostával z troch komponentov: 1. Rozšírenie infraštruktúry – vybudovanie 
kanalizačného pripojenia v meste Straseni a vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre chýbajúcu 
čistiareň odpadových vôd v meste Straseni, 2. Budovanie kapacít mestských vodohospodárskych 
operátorov (mestských podnikov) a mestských úradov regiónu Stred a 3. Práca s verejnosťou 
v regióne Stred a zvyšovanie povedomia o zodpovednom prístupe k životnému prostrediu 
s dôrazom na správne nakladanie s odpadovou vodou z domácností. V rámci projektu bol 
vybudovaný úsek kanalizácie v dĺžke 3 443 m pre potreby 247 domácností (741 osôb) 
a šesť firiem (237 osôb). Boli vypracované štúdia uskutočniteľnosti výstavby Varianty 2 čističky 
odpadových vôd a štúdia dopadu na životné prostredie. Zvýšila sa úroveň poznatkov a vybavenia 
v oblasti moderného manažmentu odpadových vôd 30 zodpovedných osôb (operátorov 
mestských firiem, miestnych samospráv a odborníkov) prostredníctvom uskutočnenia 
dvoch odborných workshopov a študijnej cesty na Slovensko. Bola zorganizovaná informačná 
kampaň o zodpovednom narábaní s odpadovými vodami na miestnom festivale pre viac 
ako 500 účastníkov a vytvorené video zamerané na zvyšovanie informovanosti obyvateľstva 
o efektívnom nakladaní s odpadovými vodami. Uskutočnila sa aj tematická exkurzia 
pre 20 študentov zameraná na zvyšovanie povedomia o hospodárení s odpadovými vodami 
a ochranu životného prostredia. Za účelom zmiernenia negatívnych dopadov pandémie COVID-19 
na miestne obyvateľstvo bolo zrealizovaných šesť alternatívnych opatrení (obstaranie vybavenia 
pre zdravotnícky personál v meste Straseni, obstaranie dezinfekčných prostriedkov a iné). 

Projekt sa zameriaval na harmonizáciu analytických metód a aktualizáciu systému riadenia kvality monitoringu povrchových vôd 
v súlade s požiadavkami právnych predpisov Európskej únie v Moldavsku. Projekt mal dva špecifické ciele: 1. Zdokonalenie existujúceho 
metodického postupu pri analýze rádioaktivity, ortuti a jej zlúčenín a skríningu pesticídov v povrchových vodách (sledovanie v rôznych 
matriciach a ich hodnotenie) a 2. Zvýšenie úrovne kvality činnosti laboratória Štátnej hydrometeorologickej služby (SHMS) 
aktualizovaním systému riadenia kvality podľa novej normy EN ISO 17025 a budovanie kapacít prenosom slovenských skúseností. 
V rámci projektu boli vypracované dve štandardné operačné procedúry na stanovenie ortuti a jej zlúčenín, ako aj pre skríning 
pesticídov v povrchových vodách. Rovnako bol vypracovaný metodický postup monitoringu rádioaktivity v povrchových vodách 
v Moldavsku. Projekt podporil budovanie kapacít 10 zamestnancov laboratória SHMS prostredníctvom školení na analýzu povrchových 
vôd, osem zamestnancov laboratória SHMS absolvovalo školenie na systém riadenia kvality a kooperácie analytických odborov a bol 
vypracovaný Manuál aktualizovaného systému riadenia kvality predmetného laboratória podľa požiadaviek EN ISO 17025.

          MOLDAVSKO
Názov projektu: Podpora rozvoja manažmentu 
odpadových vôd v moldavskom regióne Stred 
(Better Waste Water Management Step by Step)

Registračné číslo: SAMRS/2018/MD/1/6
Hlavná sektorová priorita: Voda a sanitácia 
Prijímateľ: Regionálna rozvojová agentúra 
Senec-Pezinok

Dotácia ODA SR: 

199 251,00 €

Názov projektu: Technická podpora 
pri implementácii požiadaviek EU legislatívy 
v oblasti analýz vôd a systému manažmentu kvality 
pre monitoring a hodnotenie stavu povrchových vôd 
v Moldavsku

Registračné číslo: SAMRS/2018/MD/1/2
Hlavná sektorová priorita: Voda a sanitácia
Prijímateľ: Výskumný ústav vodného hospodárstva

Dotácia ODA SR: 

88 001,00 € 
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© Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok

© Výskumný ústav vodného hospodárstva
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Cieľom projektu bolo zlepšenie kvality života zraniteľných skupín obyvateľstva postihnutých vojenským konfliktom v nárazníkovej 
zóne Doneckej oblasti, na území kontrolovanom vládou Ukrajiny prostredníctvom humanitárnej pomoci. Projekt sa hlavne
zameriaval na zlepšenie sociálnych a hygienických podmienok obyvateľstva žijúceho v zóne konfliktu, s osobitým dôrazom 
na zraniteľné osoby a ľudí s chronickými chorobami, prostredníctvom lepšieho prístupu k domácej starostlivosti a opravám 
ich domácností. Druhou cieľovou skupinou boli novovyškolení sociálni pracovníci a ich rodiny, žijúce v postihnutých oblastiach, 
ktorým bol umožnený lepší prístup k základným životným potrebám vďaka novovytvoreným príležitostiam na získanie príjmu. 
V rámci projektu bolo distribuovaných 575 balíčkov hygienických potrieb pre zraniteľné skupiny a zrekonštruovaných 50 domov 
(23 domov zo zdrojov projektu). Bolo vyškolených 24 sociálnych pracovníkov, ktorí poskytovali starostlivosť pre 144 seniorov 
s chronickými chorobami prostredníctvom 14 534 návštev. Počas realizácie projektu získalo 24 sociálnych pracovníkov 
za svoju prácu príjem spolu v hodnote 33 081,02 €. V rámci projektovej aktivity „winterizácia“ - príprava na zimné obdobie, bolo 
zadovážených 12 ton brikiet pre ohrozené skupiny obyvateľstva. 

          UKRAJINA
Názov projektu: Zlepšenie kvality života zraniteľných 
skupín obyvateľstva postihnutých vojenským 
konfliktom v Doneckej oblasti

Registračné číslo: SAMRS/2019/UA/1/4
Hlavná sektorová priorita: Dobré zdravie
Prijímateľ: Človek v ohrození, n.o.

Dotácia ODA SR: 

99 988,00 € 

© Človek v ohrození, n.o.



Cieľom projektu bolo zvýšiť transparentnosť a podporiť zavádzanie protikorupčných opatrení v štátnych podnikoch 
a samosprávach na Ukrajine. Prijímateľ vypracoval a zverejnil expertné hodnotenia miestnych opatrení, vďaka čomu verejnosť 
získala informácie o kvalite regionálnych sociálno-ekonomických opatrení. Vytvorením metodických dokumentov, dokončením 
zberu a spracovaním dát potrebných pre hodnotenie informačnej otvorenosti štátnych firiem, naprogramovaním novej sekcie 
interaktívneho on-line portálu informačnej otvorenosti štátnych podnikov a finančnej stability štátnych podnikov aktualizáciou 
hodnotení, zverejnením výsledkov a ich konzultovaním vo vybraných firmách, získala verejnosť pohľad na informačnú 
otvorenosť štátnych podnikov, tie zase získali prehľad o najlepších praktikách a tiež odporúčaniach na zvýšenie transparentnosti 
a boji proti korupcii. Zároveň bolo zostavené a zverejnené hodnotenie finančného zdravia štátnych podnikov - 50 najväčších 
verejných firiem Ukrajiny. Aktivity projektu prispeli k vyššej efektívnosti štátnych firiem a samosprávy vplyvom zlepšeného dohľadu 
občianskej spoločnosti, čo podporuje stabilitu a ekonomický rozvoj Ukrajiny. Projekt súčasne prispel ku kultivovaniu neformálnych 
pravidiel, t.j. posilňovaniu morálky v spoločnosti, obmedzovaniu korupcie a zlepšeniu etických štandardov, ktoré boli súčasťou 
realizovaných hodnotení. Zverejnenie hodnotení podporilo verejný tlak na kultiváciu týchto štandardov zo strany samotných 
samospráv a štátnych podnikov. Z dôvodu karanténnych opatrení, zavedených na prevenciu šírenia COVID-19 sa záverečná 
konferencia uskutočnila iba v online formáte.

Názov projektu: Podpora pri zvyšovaní
transparentnosti a zavádzaní protikorupčných 
opatrení v štátnych podnikoch a samosprávach 
na Ukrajine

Registračné číslo: SAMRS/2018/VP/1/5
Hlavná sektorová priorita: Dobrá správa vecí 
verejných a budovanie občianskej spoločnosti
Prijímateľ: Inštitút pre ekonomické a sociálne 
reformy, INEKO

Dotácia ODA SR: 

88 810,00 €
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Projekt sa zameral na spoluprácu samosprávy mesta Užhorod s verejnosťou a zástupcami mimovládneho sektora, s cieľom 
zvýšiť úroveň transparentnosti a prispieť k zvýšeniu úrovne inštitucionálnej dôvery. V rámci tréningov v oblasti komunikácie 
s verejnosťou sa uskutočnilo jednodňové školenie v Užhorode, ktorého sa zúčastnilo 13 zamestnancov Mestského úradu Užhorod, 
kedy témou vzdelávania bola medzi sektorová spolupráca ako metóda na dosiahnutie zmeny. Uskutočnili sa zároveň tri školenia 
komunikačných zručností pre zamestnancov Mestského úradu Užhorod na Zemplínskej Šírave, každého školenia sa zúčastnilo 
14 účastníkov. Hodnotenia činností vybraných odborov Mestského úradu Užhorod, ku ktorému sa pripravovala metodika, 
sa zúčastnilo 10 odborov. Cieľom bolo analýza existujúceho stavu v oblasti komunikácie zamestnancov. V ukrajinskom jazyku 
bola vypracovaná Komunikačná stratégia, metodika a 10 hodnotiacich správ pre každý zúčastnený odbor. Spoločný tréningový 
program zabezpečovali zamestnanci prijímateľa. Na Slovensku sa uskutočnilo sedem dvojdňových školení projektových zručností, 
každého sa zúčastnilo 17 až 22 participantov. Účastníci mali následne možnosť zapojiť sa do mikrograntovej schémy, 
kde po ukončení hodnotiaceho procesu boli podporené tri projekty.

Názov projektu: Krok smerom k dobrému 
spravovaniu mesta Užhorod

Registračné číslo: SAMRS/2018/VP/1/6
Hlavná sektorová priorita: Dobrá správa vecí 
verejných a budovanie občianskej spoločnosti
Prijímateľ: Agentúra na podporu regionálneho 
rozvoja Košice, n.o.

Dotácia ODA SR: 

75 933,91 € 

© Agentúra na podporu reg. vzdelávania Košice, n.o.
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PROJEKTY GLOBÁLNEHO A ROZVOJOVÉHO VZDELÁVANIA

Zámerom projektu organizácie CEEV Živica, v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene, bola integrácia tém 
globálneho a rozvojového vzdelávania do učebných osnov a výučby na rôznych stupňoch škôl, ako aj vyškolenie 
a budovanie kapacít pedagógov. Spolu sa do projektu zapojilo osem škôl a rôznorodá skupina vyše 20 učiteľov,
ktorí následne svoje poznatky odovzdávali ďalej v rámci svojich vlastných škôl a pokračovali tak v rozširovaní tém globálneho 
a rozvojového vzdelávania. Počas realizácie projektu sa podarilo uskutočniť dva trojdňové kurzy (vzdelávacie semináre), 
s účasťou spolu 41 pedagógov, ktoré boli zamerané predovšetkým na environmentálne dopady produkcie a spotreby 
na Zemi (environmentálne prierezové témy) a na oblasť ľudských práv, svetového obchodu a spoločenských javov, 
ako rasizmus, xenofóbia, predsudky a stereotypy (spoločensko-vedné a ľudsko-právne prierezové témy). Prebehlo taktiež 
päť webinárov so spolu 43 účastníkmi, zameraných primárne na pripomienkovanie aktivít testovaných zapojenými 
pedagógmi priamo na školách. Celkom 15 účastníkov projektu absolvovalo osem-mesačný mentoringovo-koučingový 
program zameraný na rozvoj pedagogických zručností. Zrealizovať sa podarilo aj dva workshopy s účasťou spolu 95 ľudí 
a jeden štvordňový seminár na témy inovatívnych a participatívnych metód pre 20 učiteľov. Metodická príručka „Komu 
patrí Zem” v náklade 500 kusov bola aktualizovaná v poradí tretím doplneným vydaním so 17 novými aktivitami a siedmimi 
ľudovými rozprávkami, určená všetkým stupňom škôl (od materských po vysoké).

Cieľom projektu bolo inovovať multikultúrnu výchovu na 2. stupni základných škôl ako dôležitú súčasť globálneho 
vzdelávania o osobnostný prístup, ktorý umožňuje lepšie uchopenie tém identity,  stereotypov a predsudkov. Celkovo 
sa do projektu zapojilo osem škôl a 20 učiteľov. Projekt riešil dosiahnutie hlavného cieľa prostredníctvom niekoľkých aktivít. 
Prvou z nich bolo sprostredkovanie intenzívneho vzdelávacieho programu pre učiteľov zo ZŠ, ktorý zahŕňal dlhší úvodný 
tréning, seminár v jednotlivých školách, priebežný seminár a tvorbu a realizáciu aktivít zameraných na multikultúrnu 
výchovu na osobnostnom prístupe. Úvodného tréningu sa zúčastnilo 11 učiteľov. Celkovo sa zrealizovalo sedem seminárov 
a v témach multikultúrnej výchovy a globálneho vzdelávania sa vyškolilo 44 pedagógov. Ďalšou aktivitou bolo vytvorenie 
plánov aktivít pre školy, reflektujúce témy v týchto oblastiach na osobnostnom prístupe a ich začlenenie do učebných 
osnov. Počas doby realizácie projektu bolo vytvorených celkovo 11 individuálnych plánov aktivít ako aj 11 učebných 
plánov. Priebežných seminárov sa zúčastnilo 14 pedagógov a 60 aktivít sa realizovalo v rámci samotnej výučby. Prebehlo 
aj 11 osobných konzultácií a 20 online konzultácií. S cieľom oboznámenia širšej verejnosti s konceptom multikultúrnej 
výchovy na osobnostnom prístupe a diseminácie metodiky do ďalších škôl bola zorganizovaná záverečná konferencia 
so 47 účastníkmi. Vznikli dve edukačné videá a o koncept osobnostného prístupu bola doplnená a inovovaná aj príručka 
Farebná škola.

Názov projektu: Rozmanité školy

Registračné číslo: SAMRS/2018/RV/1/1
Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie
Prijímateľ: Nadácia Milana Šimečku

Dotácia ODA SR: 

31 905,00 € 

Názov projektu: Súčasná škola v globálnych 
súvislostiach

Registračné číslo: SAMRS/2018/RV/1/2 
Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie
Prijímateľ: CEEV Živica, o.z.

Dotácia ODA SR: 

31 369,10 € 

© Nadácia Milana Šimečku

© CEEV Živica, o.z.



Začleňovanie rozvojových tém do vzdelávacieho procesu na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave 
prostredníctvom vytvorenia odborného kurzu zameraného na rozvojové témy pre študentov fakulty predstavovalo hlavný zámer 
tohto projektu. Cieľom bolo položiť základy pre vzdelávanie o rozvojových témach na nepedagogickej fakulte a začať budovať 
slovenské akademické kapacity, ktoré by sa daným témam systematicky venovali vo svojej pedagogickej, výskumnej aj projektovej 
činnosti. Počas realizácie projektu sa podarilo otvoriť dva jedno semestrálne predmety - rozvojové štúdia a manažment 
rozvojových projektov, ktoré navštevovalo približne 20 študentov. Oba predmety zostali zaradené v učebných osnovách 
aj po ukončení projektu, čo je dôkazom jeho udržateľnosti. Zároveň sa podarilo zaradiť rozvojové štúdiá ako výberový predmet 
v anglickom jazyku pre Erasmus+ študentov. Zapojilo sa taktiež spolu sedem učiteľov. Súčasťou projektu a prepájania teórie 
s praxou bolo aj hosťovania 13 externých expertov zo slovenských a medzinárodných vládnych aj mimovládnych organizácií 
a inštitúcií, budovanie akademických kapacít prostredníctvom krátkodobej stáže na zahraničných univerzitách – na Univerzite 
Palackého v Olomouci a na University of Oxford, ako aj dvojtýždňového pobytu v Keni s cieľom získať cenné poznatky priamo 
z terénu. Zorganizovaná bola i jesenná škola rozvojových štúdií s 20 účastníkmi a študenti v rámci participácie na kurzoch dostali 
taktiež príležitosť navštíviť UNIDO a UNIS vo Viedni. 

Hlavným cieľom projektu bolo zriadiť centrum pre globálne a rozvojové vzdelávanie – SAR Slovakia, 
ktoré by sa zameriavalo na postavenie akademickej slobody v kontexte globálnych tém, 
akými sú spravodlivosť a ľudské práva, mier, medzikultúrna komunikácia, vzdelávanie, demokracia 
a občianska spoločnosť, xenofóbia a diskriminácia vs. tolerancia a multikulturalizmus, vojnové 
konflikty a terorizmus. To sa úspešne podarilo, pričom SAR Slovakia bolo postavené na štyroch 
nosných aktivitách – „speakers series“, pop-up kurz, festival a pracovné skupiny, ktoré boli rozvíjané 
v rámci pedagogického a nepedagogického vysokoškolského štúdia a zároveň boli prístupné 
širokej verejnosti v podobe verejných aktivít. Hlavným výstupom spolupráce medzi akademikmi 
a študentami zo slovenských a zahraničných univerzít, vedeckých inštitúcií a vzdelávacích 
organizácií bolo vytvorenie špecifického študijného predmetu v oblasti globálneho a rozvojového 
vzdelávania pod názvom „Reporting on Freedom“ na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 
Multižánrový „Freedom Festival“, zameraný na akademickú slobodu a slobodu prejavu, prilákal 
celkovo 117 ľudí. Zorganizované boli aj tri „speakers series” – každá mala približne 30 účastníkov. 
Finálnym výsledkom bolo založenie 15 člennej pracovnej skupiny medzi akademikmi a študentmi 
z domácich a zahraničných univerzít, venujúcej sa problémovým témam, so snahou o zdieľanie 
informácií a spolupráce v oblasti osvety, výskumu chápania akademickej slobody a slobody prejavu 
v kontexte globálnych zmien. 

Názov projektu: Budovanie slovenských 
akademických kapacít v oblasti rozvoja

Registračné číslo: SAMRS/2018/RV/2/4 
Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie
Prijímateľ: Ekonomická univerzita 
v Bratislave

Dotácia ODA SR: 

29 990,40 € 

Názov projektu: Scholars at risk Slovakia

Registračné číslo: SAMRS/2018/RV/1/3
Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie
Prijímateľ: Bratislavský inštitút pre politickú 
analýzu, o.z.

Dotácia ODA SR: 

29 324,80 € 

© Nadácia Milana Šimečku

© CEEV Živica, o.z.

© Bratislavský inštitút pre politickú analýzu, o.z.

© Ekonomická univerzita v Bratislave
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Projekt bol zameraný na podporu integrácie rozvojovej problematiky a jej začleňovanie do učebných plánov a osnov 
na jednotlivých stupňoch slovenských škôl. Podcieľ predstavovalo budovanie kapacít v oblasti zavádzania tém v oblasti 
globálneho a rozvojového vzdelávania do vyučovacieho procesu na strednej škole – bilingválnom gymnáziu v Žiline. Pilotnými 
aktivitami boli série vzdelávacích tréningov v tejto oblasti, zacielené na pedagógov a žiakov gymnázia, ako aj na pracovníkov 
s mládežou. Absolvovalo ich 19 pedagógov, 11 pracovníkov s mládežou a 72 žiakov. Tematicky boli zamerané najmä na boj 
s extrémizmom, kritické a analytické myslenie, argumentačné zručnosti a leadership. V rámci projektu bolo zrealizovaných 
aj 12 rôznych aktivít s cieľom začleňovania týchto tém do učebných plánov a mimoškolských aktivít stredných škôl. Jednou 
z nich bol workshop „Bistro Afrika“ - divadelné predstavenie s diskusiou. Uskutočnili sa celkom 4 divadelné prestavenia 
pre 313 žiakov stredných škôl v Žiline, Košiciach a Považskej Bystrici. Štyri živé knižnice zacielené na žiakov rôznych stredných 
škôl prilákali spolu 234 žiakov a diskutované boli témy ako aktívne občianstvo, boj s extrémizmom, klimatické zmeny 
či postavenie menšín.

Názov projektu: Otvoreným vzdelávaním 
k aktívnemu občianstvu

Registračné číslo: SAMRS/2018/RV/2/6
Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie
Prijímateľ: PDCS, o.z.

Dotácia ODA SR: 

29 738,00 € 

© PDCS, o.z.
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PROJEKTY PROGRAMU PODNIKATEĽSKÝCH 
PARTNERSTIEV

          MOLDAVSKO
Názov projektu: Štúdia uskutočniteľnosti – Schéma 
mobility moldavských študentov IT na účel 
transferu mäkkých a tvrdých zručností v oblasti IT 
zo Slovenska do Moldavska v spolupráci 
s vysokými školami a súkromným sektorom

Registračné číslo: SAMRS/2019/PPP/1/14
Hlavná sektorová priorita: Podpora tvorby trhového 
prostredia
Prijímateľ: ITAS Edu, s.r.o

Dotácia ODA SR: 

10 000,00 € 

Cieľom štúdie uskutočniteľnosti bolo zistiť, či je možné v Moldavskej republike realizovať schému mobility študentov IT 
prostredníctvom spoločných magisterských študijných programov a so zapojením súkromného sektora podľa vzorového 
mechanizmu, ktorý ITAS implementuje v spolupráci s Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy na Ukrajine. 
Uskutočniteľnosť schémy sa preverovala prostredníctvom skúmania dostupných informácií a materiálov a dvoch návštev 
na mieste. Záver štúdie uskutočniteľnosti potvrdil, že spoločné študijné programy a následné dlhodobé stáže na Slovensku 
nie sú vhodným nástrojom v moldavskom kontexte, a to z dôvodu rizika úniku mozgov na moldavskej strane a finančnej 
udržateľnosti na slovenskej strane. Preto je prínosné podporovať iné rozvojové intervencie: vzdelávanie pracovnej sily 
na rôznych stupňoch formálneho a neformálneho vzdelávania; zapojenie mladých dievčat a žien do práce v IT sektore; 
rekvalifikáciu pracovníkov iných odvetví na prácu v IT sektore; a podporu vzdelávania v regiónoch. ITAS Edu s.r.o. si vďaka 
projektu vytvoril štyri partnerstvá s lokálnymi organizáciami aktívnymi v IT vzdelávaní a vypracoval projekt pre sesterskú 
organizáciu EMA zameraný na digitálne vzdelávanie mladých žien a vytvorenie akadémie kybernetickej bezpečnosti 
v spolupráci s občianskym združením Aj ty v IT a spoločnosťou ESET. 

© archív SAMRS
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          ETIÓPIA
Názov projektu: Vypracovanie podnikateľského 
plánu pre dovoz certifikovanej prémiovej kávy 
z Etiópi

Registračné číslo: SAMRS/2019/PPP2/1/5
Hlavná sektorová priorita: Podpora tvorby trhového 
prostredia
Prijímateľ: Samay, s.r.o.

Dotácia ODA SR: 

10 000,00 € 

Cieľom projektu bolo získať dostatočné informácie pre vypracovanie podnikateľského plánu pre dovoz výberovej zelenej kávy 
priamo od etiópskych farmárov na Slovensko a umiestnenie ich produkcie na slovenský a európsky trh. Zástupcovia Samay 
v Etiópii navštívili dve veľké kávové farmy Mormora a Guji Highland Farm, a stretli sa s desiatkami malých kávových farmárov 
v oblasti Bule Hora, Sidamo, Shakiso a Yirgacheffe, ktoré sú známe pre pestovanie vysokokvalitnej kávy arabica. Okrem fariem 
navštívili tiež zberné spracovateľské miesta, čistiacu stanicu, a fabriku na balenie a prípravu kávy na export. Šesť zákazníkov 
Samay potvrdilo záujem o budúci nákup dovezenej kávy od malých pestovateľov z Etiópie. O prémiovú kávu 
od etiópskych farmárov, pestovanú podľa princípov bio a fair trade, prejavila predbežný záujem aj organizácia Roasters United, 
ako aj holandský distribútor bio potravín ID Organics. Veľký záujem prejavili aj účastníci Kávovej konferencie, organizovanej 
Medzinárodným kávovým inštitútom. Popri definovaní distribučných kanálov pre odrodovú kávu od etiópskych farmárov bol 
vypracovaný podnikateľský plán a propagačné materiály ako podklad pre distribuovanú kávu a tiež informujúce o dodržiavaní 
zásad organického pestovania a princípov fair trade vo vzťahoch s lokálnymi farmármi, ako aj o rozvojových aktivitách Samay 
s podporou SlovakAid. Podnikateľský plán počíta s dovozom kontajnera s objemom 19,8 tony zelenej výberovej kávy z oblasti 
Guji v Etiópii. Pri prvom dovoze je naplánovaná spolupráca s dvoma kľúčovými odberateľmi. V druhom roku sa očakáva nárast 
počtu zákazníkov, postupný rozvoj spolupráce s pražiarňami naprieč Európou, a zdvojnásobenie množstva importovaného 
tovaru. V ďalšom roku očakáva Samay s.r.o. desaťpercentný nárast tržieb.

© PDCS, o.z.
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Zverejnenie výročnej správy SAMRS 
za rok 2020 a dátum konania 
verejného odpočtu

Zverejnenie výročnej správy SAMRS za rok 2020 elektronickou formou dňa 30. apríla 2021: 

Úrad vlády Slovenskej republiky: www.uvsr.sk
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky:  www.mzv.sk 
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu: www.slovakaid.sk  

Verejný odpočet dňa 7. mája 2021 v čase od 12.00 do 14.00 hod., 
v priestoroch SAMRS, Pražská 7, 811 04 Bratislava.
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Pražská 7 
811 04

Bratislava

info@slovakaid.sk
+421-2-5978-2601

https://www.linkedin.com/company/slovak-agency-for-international-development-cooperation/
https://www.facebook.com/SlovakAid
https://www.instagram.com/slovakaid/
https://twitter.com/SlovakAid?s=20

