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IDENTIFIKÁCIA      

ORGANIZÁCIE 

  

                   



 

Identifikácia organizácie 
 

 

Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu  

Sídlo: Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava  

Kontakt: tel.: +421-2-6820-5017, fax: +421-2-6820-5012 

e-mail: info@slovakaid.sk, www.slovakaid.sk  

Rezort/zriaďovateľ: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky  

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia napojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

IČO: 31819559  

Riaditeľka: Mgr. Lucia Lacková 

Hlavné činnosti 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len „SAMRS“) je rozpočtovou organizáciou Ministerstva 

zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „MZVaEZ SR“). Poslaním  agentúry je zabezpečiť 

implementáciu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky v súlade s programovými a koncepčnými dokumentmi 

pripravovanými MZVaEZ, záväznými dokumentmi Európskej únie (EÚ), Organizácie spojených národov (OSN), Organizácie pre 

ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) a ostatnými medzinárodnými záväzkami.  

 

Pôsobnosť SAMRS určuje §10 Zákona č. 617/2007 Z.z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o 

organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov z 5. decembra 2007, ktorý 

nadobudol účinnosť 1. februára 2008. V zmysle týchto dokumentov hlavnými činnosťami organizácie sú najmä: 

 

• príprava a realizácia činností súvisiacich s poskytovaním oficiálnej rozvojovej pomoci; 

• realizácia najmä dvojstrannej oficiálnej rozvojovej pomoci a trojstrannej oficiálnej rozvojovej pomoci; 

• spolupráca so zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci; 

• riadenie, administrovanie a kontrola činností súvisiacich s realizáciou programov a projektov dvojstrannej oficiálnej 

rozvojovej pomoci, projektov humanitárnej pomoci a obnovy,  a projektov rozvojového vzdelávania; 

• príprava podkladových materiálov v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci pre potreby realizácie zásadných 

rozhodnutí koncepčného a strategického charakteru a    na prípravu návrhov všeobecne záväzných právnych 

predpisov, 

• príprava ľudských zdrojov v oblasti realizácie rozvojových programov a rozvojových projektov; 

• spolupráca s príslušnými štátnymi orgánmi, právnickými osobami a fyzickými osobami, 

• koordinácia svojich úloh s inými inštitúciami, ktoré realizujú oficiálnu rozvojovú pomoc  

• realizácia edičnej, publikačnej a komunikačnej činnosti súvisiacej s oficiálnou rozvojovou pomocou. 

 

 

SAMRS zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s riadením a administráciou projektového cyklu  v rámci Národného programu 

oficiálnej rozvojovej pomoci. Ide predovšetkým o vyhlasovanie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, 

hodnotenie predložených žiadostí, prípravu zasadnutí Projektovej komisie Slovak Aid, uzatváranie a administráciu zmlúv  s 

realizátormi projektov,  finančné riadenie a kontrolu projektov, ich monitoring a hodnotenie.  

 

Úlohou SAMRS je tiež poskytovanie podpory mimovládnym organizáciám, podnikateľskému sektoru a ostatným záujemcom o 

realizáciu projektov s cieľom ich zapojenia do rozvojových programov a projektov. Agentúra tiež zabezpečuje komunikáciu 

ideí a poslania oficiálnej rozvojovej pomoci smerom k odbornej a laickej verejnosti formou rôznych aktivít externej 

komunikácie.  

 

SAMRS poskytuje oficiálnu rozvojovú pomoc podľa základných pravidiel a princípov, ktoré sú v súlade so 

zahraničnopolitickými a ekonomickými prioritami Slovenskej republiky a sú v súlade s princípmi medzinárodnej rozvojovej 

politiky, najmä Parížskej deklarácie a Akčnej agendy z Akry a rozvojovej politiky Európskej únie. Pri svojej činnosti kladie SAMRS 

dôraz  na efektívnosť rozvojovej pomoci, koherenciu v prospech rozvoja, flexibilnosť poskytovania rozvojovej pomoci, pričom 

dbá na hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov.  

 

Vo svojej činnosti SAMRS zohľadňuje Miléniové rozvojové ciele OSN, ku ktorým sa Slovenská republika explicitne prihlásila. V 

rámci svojich možností a kompetencií pomáha riešiť globálne problémy, ako sú odstránenie chudoby a extrémneho hladu, 

dosiahnutie všeobecného vzdelania, podpora rodovej rovnosti, zníženie detskej úmrtnosti, zlepšenie zdravia, boj so smrteľnými 

chorobami ako HIV/AIDS, malária, či zabezpečenie trvalej udržateľnosti životného prostredia a globálneho partnerstva pre 

rozvoj. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSLANIE A STREDNODOBÝ 

VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 

  

                   



 

Poslanie a strednodobý  

výhľad organizácie 

 
Primárnou úlohou  SAMRS je zabezpečovanie  implementácie oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky v súlade s 

programovými a koncepčnými dokumentmi pripravovanými MZVaEZ SR, záväznými dokumentmi Európskej únie, Organizácie 

spojených národov, Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj a v súlade s ostatnými medzinárodnými záväzkami 

Slovenskej republiky.  

 

Oficiálna rozvojová pomoc Slovenskej republiky sa riadi zákonom č. 617/2007 Z.z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a doplnení 

zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.  

Významným strategickým dokumentom pre strednodobý výhľad činnosti organizácie je Strednodobá stratégia oficiálnej 

rozvojovej pomoci na roky 2009-2013, ktorá bola schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 170 zo 4. marca 2009. V 

zmysle zákona č. 617/2007 Z. z. je stratégia hlavným nástrojom plánovania rozvojovej pomoci. Spolu s touto právnou úpravou 

je východiskom pre ďalšie plánovacie a programové dokumenty, predovšetkým pre ročné národné programy oficiálnej 

rozvojovej pomoci, v ktorých sú definované postupy, kam a v akej výške sa finančné prostriedky, určené na rozvojovú pomoc, 

prerozdelia. 

Strednodobá stratégia rozvíja prístup užšieho teritoriálneho a sektorového  zamerania, než bol prístup, ktorý bol definovaný      

v Strednodobej stratégii na roky  2003-2008,  stanovuje teritoriálne a  sektorové  priority dvojstrannej a  trojstrannej rozvojovej 

pomoci Slovenskej republiky na obdobe rokov 2009 až 2013

Rozpracovaním stratégie je Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na príslušný rok, stanovuje 

nástroje rozvojovej pomoci spolu s alokáciou finančných prostriedkov, a špecifikuje sektorové a teritoriálne priority na 

príslušný rok. 

Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pre rok 2012 bol schválený uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 19 z 18. januára 2012. Národný program určuje programové, projektové a geografické priority 

rozvojovej pomoci Slovenskej republiky ako aj identifikáciu nových globálnych výziev a odpovedí na ne.  

Poskytovanie oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky sa v roku 2012 primárne zameralo na: 

 pomoc najchudobnejším; 

 hľadanie nových príležitostí v spolupráci s partnerskými krajinami; 

 vytváranie a posilnenie domácich kapacít. 

Hlavným cieľom je presadzovanie princípov, pravidiel a hodnôt, ktoré budú viesť  k posilneniu celkového rozvoja 

partnerských krajín, dosiahnutiu trvalo udržateľného rastu, vytváraniu demokratických a funkčných inštitútov a budovaniu 

kapacít v rozvojovej spolupráci doma, ako aj v partnerských krajinách. 

 

Národný program stanovil pre rok 2012 nasledovné ciele: 

 

 posilnenie rozvojovej dimenzie bilaterálnych vzťahov Slovenskej republiky s partnerskými krajinami s dôrazom na 

komplexnejší prístup, budovanie personálnych kapacít v národných inštitúciách i priamo v partnerských krajinách; 

 väčšie zapojenie slovenských podnikateľských subjektov do projektov rozvojovej spolupráce; 

 odovzdávanie transformačných skúseností; 

 posilnenie spoločného programovania rozvojovej spolupráce s EÚ a partnerskými krajinami; 

 účinnejšie zapájanie slovenských subjektov do využívania nástrojov EÚ, určených pre prioritné krajiny ODA SR s cieľom 

zabezpečenia väčšej komplementarity existujúcich nástrojov rozvojovej, predvstupovej a susedskej politiky EÚ s ODA 

SR; 

 rozvojové vzdelávanie, ktoré má viesť spoločnosť k solidarite a väčšiemu porozumeniu globálnych súvislostí v 

domácom prostredí. 

 

Rozvojová pomoc Slovenskej republiky v roku 2012 udržovala trend menšieho počtu prioritných krajín a zúženie 

sektorového zamerania na vybraný okruh tém a projektových aktivít.  

 

 

 

 



 

Z geografického hľadiska boli v roku 2012 podporené: 

 

 v rámci rozvojovej pomoci: Afganistan, Južný Sudán, Keňa; 

 v rámci technickej pomoci: krajiny západného Balkánu (Srbsko, Čierna Hora), krajiny Východného partnerstva EÚ 

(Ukrajina, Moldavsko, Bielorusko a Gruzínsko) a Južného susedstva EÚ (Tunisko); 

 v rámci aktuálnych rozvojových výziev: Barma/Mjanmarsko. 

     

 

Menší rozptyl geografických a sektorových priorít umožnil, zvýšiť efektivitu a zabezpečil väčšiu viditeľnosť a synergiu 

rozvojových aktivít. ODA SR sa zamerala na posilnenie koncentrácie na vybrané témy a sektory, v ktorých má Slovenská 

republika a jej rozvojoví aktéri najlepší potenciál a výhody v porovnaní s etablovanými donormi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   

KONTRAKT ORGANIZÁCIE 

S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM 

A JEHO PLNENIE 



 

Kontrakt organizácie  

s ústredným orgánom a jeho plnenie 
 
 

Kontrakt medzi MZVaEZ SR a SAMRS na rok 2012 bol uzatvorený v zmysle uznesenia vlády SR č. 1370/2002/B1 zo dňa 

18.12.2012 a podľa zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Upravil vzťahy pri vykonávaní 

zahraničnej pomoci v zmysle zákona č. 617/2007 Z.z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a doplnení zákona č.575/2001 Z.z. o 

organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zriaďovacej listiny 

(Rozhodnutie ministra zahraničných vecí SR číslo 57/2006 zo dňa 27.12.2006) a štatútu SAMRS.  

 

 

V Kontrakte sú vymedzené práva a povinnosti zúčastnených strán takto:  

 

 

MZVaEZ SR:  

 riadi a metodicky usmerňuje SAMRS;  

 zabezpečuje financovanie predmetu činnosti uvedeného v článku III. Kontraktu;  

 schvaľuje objem finančných prostriedkov uvedených v čl. V., v rozsahu a termínoch vyplývajúcich z príslušných 

zákonných úprav, uznesení vlády Slovenskej republiky a rozhodnutí ministra ZVaEZ  SR;  

 vykonáva polročné hodnotenie a kontrolu plnenia Kontraktu;  

 riadi pracovno-právne vzťahy medzi riaditeľom SAMRS a MZVaEZ SR a všetky z nich vyplývajúce úkony (najmä 

zahraničné pracovné cesty a dovolenky), ktoré podliehajú schváleniu sekciou ekonomickej spolupráce a rozvojovej 

pomoci;  

 schvaľuje návrhy kontraktu, zápisníc z priebežného hodnotenia kontraktu, záverečnú správu o plnení kontraktu a 

výročnú správu.  

 

 

SAMRS:  

 zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 617/2007 Z.z o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona 

č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov, zriaďovacej listiny a interných normatívnych aktov;  

 predkladá návrh rozdelenia /podľa ekonomickej klasifikácie/ objemu finančných prostriedkov určených na činnosť 

SAMRS v súlade so schváleným rozpočtom MZVaEZ;  

 dodržiava rozpočet uvedený v Kontrakte, pri dodržaní jednotlivých limitov uvedených v tabuľke „Rozpočet SAMRS - 

výdavky“ v čl. V.;  

 predkladá sekcii medzinárodných organizácií a rozvojovej pomoci a sekcii ekonomiky a všeobecnej správy týždeň 

pred termínom konania hodnotenia a kontroly plnenia Kontraktu všetky potrebné podklady;  

 informuje MZVaEZ SR o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia Kontraktu;  

 vypracováva návrhy kontraktu, zápisníc z priebežného hodnotenia kontraktu, záverečnú správu o plnení kontraktu a 

výročnú správu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Rozpočet SAMRS na rok 2012 

 

  Položka 

 

Ekonomická 

klasifikácia 

 

                    Popis výdavkov     suma v EURO 

1   610 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania 161 126,00 

2   620 Poistné a príspevok do poisťovní 15 290,00 

3       1+2 

 

Osobné výdavky spolu 176 416,00 

4   630 Tovary a služby 152 000,00 

5   

 

Tovary a služby spolu 152 000,00 

6   640 Bežné transfery 5 652 520,00 

7      7+8 640 Bežné transfery spolu 5 652 520,00 

8   710 Obstarávanie kapitálových aktív 0 

9     710 Obstarávanie kapitálových aktív, spolu 0 

10  3+5+9+11   SPOLU na rok  2012: 5 980 936,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

                   

ČINNOSTI/ PRODUKTY 

ORGANIZÁCIE A ICH 

NÁKLADY 



 

Činnosti / produkty organizácie                

a ich náklady 
 

Programovanie a kontrahovanie Národného programu oficiálnej 

rozvojovej pomoci pre rok 2012 

Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pre rok 2012 bol schválený uznesením vlády Slovenskej 

republiky č. 19 z 18. januára 2012. SAMRS realizovala aktivity súvisiace s týmto programom podľa schváleného 

indikatívneho rozpočtu pre dvojstrannú a trojstrannú pomoc.  

Jednotlivými inštrumentmi boli: bilaterálne projekty, aktuálne rozvojové výzvy, spolufinancovanie rozvojových projektov 

slovenských subjektov schválených v rámci výziev vyhlásených Európskou komisiou, projekty rozvojového vzdelávania 

realizované na Slovensku, projekty budovania kapacít pre rozvojovú pomoc, program CETIR,  vysielanie dobrovoľníkov, 

finančné príspevky pre ZÚ (tzv. mikrogranty), humanitárna pomoc a iné finančné príspevky. 

V priebehu roka 2012 SAMRS vyhlásila 11 výziev na predkladanie žiadostí o dotácie. V nasledovnej tabuľke sú uvedené 

počty schválených projektov a kontrahovaná suma podľa jednotlivých výziev. 

 

Počty schválených projektov a kontrahovaná suma ODA v rámci jednotlivých výziev vyhlásených      

v roku 2012 

 

 

Výzva 

 

Zameranie 

 

Počet schválených 

projektov 

 

Kontrahovaná suma 

SAMRS/2012/01 Keňa 5 1 114 018,82 

SAMRS/2012/02 Južný Sudán 3 566 082,10 

SAMRS/2012/03 Afganistan 3 547 774,92 

SAMRS/2012/04 Technická pomoc – západný Balkán 3 288 336,00 

SAMRS/2012/05 

 

Technická pomoc – Východné partnerstvo EÚ 
5 430 748,14 

SAMRS/2012/06 Technická pomoc – Južné susedstvo EÚ 3 285 633,03 

SAMRS/2012/07 Zapájanie podnikateľskej sféry do rozvojovej 

spolupráce 

0 0 

SAMRS/2012/08 Rozvojové vzdelávanie 3 84 489,60 

SAMRS/2012/09 Budovanie kapacít mimovládneho sektora 1 40 000,00 

SAMRS/2012/10 Spolufinancovanie rozvojových projektov EK 2 39971,45 

SAMRS/2012/11 Barma/Mjanmarsko 1 39 000,00 

SPOLU: 29 3 436 054,06 

 

 

 



 

Prehľad schválených projektov v roku 2012 

Registračné číslo  

projektu 
Názov Kontraktor 

Sektorová 

priorita 
Štát 

Schválená 

dotácia ODA 

 

SAMRS/2012/01/03 

 

Remeselné vzdelanie pre 

sociálne slabé skupiny 

obyvateľstva v Keni  

 

Občianske združenie 

Dvojfarebný svet 

 

Vzdelávanie 

 

Keňa 

 

192 211,00 

Vzdelávacie centrum v slume Langas v Eldorete poskytne bezplatné nižšie odborné vzdelanie (certifikovanú výučbu a prax) pre 216 

študentov v odbore krajčír, kaderník, kurzy počítačových zručností. Ďalej podporí podnikanie absolventov poskytnutím štartovacieho 

balíčka na vlastnú nezávislú ekonomickú aktivitu. Projekt zabezpečí zlepšenie prístupu k odbornému a remeselnému vzdelaniu v Keni pre 

kritickú skupinu dievčat a slobodných matiek, ktoré sa bez odborného vzdelania nemajú možnosť uplatniť v práci.  

 

SAMRS/2012/01/04 

 

Zlepšenie prístupu k 

predškolskému a základnému 

vzdelaniu pre znevýhodnené a 

sociálne slabé skupiny 

obyvateľstva v Keni 

 

Vysoká škola 

zdravotníctva a sociálnej 

práce Sv. Alžbety, n.o. 

 

Vzdelávanie 

 

Keňa 

 

286 781,32 

Projekt bude poskytovať bezplatné predškolské vzdelávanie pre sociálne znevýhodnené skupiny 150 deťom a základné vzdelávanie za 

minimálne poplatky  na internátnej báze 180 deťom ulice, ktoré prešli úspešným rehabilitačným procesom, pričom tieto poplatky budú 

hradené z individuálneho zahraničného sponzoringu a spoluúčasť týchto detí bude nulová. Ďalej bude projekt poskytovať základné 

vzdelávanie za minimálne poplatky deťom zo sociálne znevýhodnených skupín. 

 

SAMRS/2012/01/07 

 

Zdroj pitnej vody z hlbokej 

studne pre vidiecke 

obyvateľstvo v oblasti Kajiado, 

Rift Valley 

 

AQUA-GEO, s.r.o.  

 

Sektor vodného 

hospodárstva 

 

Keňa 

 

149 392,50 

 

V rámci projektu bude realizovaný a zabudovaný hydrogeologický vrt ako zdroj vody a vybudovaný rozvod vody na miesto jej spotreby k 

miestnym obyvateľom. V samotnom mieste spotreby bude vybudovaný betónový zásobník do žľabmi a vodoinštalácia.  

 

SAMRS/2012/01/17 

 

Pracovné zručnosti pre 

chudobnú mládež v Nairobi 

 

SAVIO o.z. 

 

Vzdelávanie 

 

Keňa 

 

217 574,00 

 

Cieľom projektu je v centre Bosco Boys popri základnom vzdelávaní uskutočniť pre starších žiakov neformálne kurzy praktických zručností v 

oblasti krajčírstva, stolárstva, zvárania, pestovania plodín, chovu zvierat a varenia, aby sa absolventi základnej školy dokázali uplatniť na 

trhu práce. 

 

SAMRS/2012/01/18 

 

Zvyšovanie ekonomickej a 

potravinovej sebestačnosti cez 

rozvoj poľnohospodárstva a 

ochrany prírodných zdrojov na 

východnom pobreží Kene 

 

Človek v ohrození, 

o.z. 

P       

     Poľnohospodárstvo 

  

Keňa 

 

268 060,00 

Projekt sa zameriava na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti a ekonomickej sebestačnosti obyvateľov východného pobrežia Kene. 

Cieľ dosiahne cez predstavenie nových poľnohospodárskych metód a posilnenie kapacít miestnej komunity chrániť prírodné zdroje .  

 

SAMRS/2012/02/02 

 

Dostupnosť zdravotnej 

starostlivosti pre matku a dieťa, 

Gordim 

 
Vysoká škola 

zdravotníctva a sociálnej 

práce Sv. Alžbety, n.o. 

 

Zdravotníctvo 

 

Južný Sudán 

 

179 166,00 

Projekt funkčnej pôrodnice v tejto odľahlej časti Juhosudánskej republiky zlepší zdravotnú starostlivosť a doplní zdravotnícku infraštruktúru. 

V pôrodnici v Gordime bude vďaka projektu možné poskytovať pôrodnú a popôrodnú zdravotnú starostlivosť pre miestnych obyvateľov, 

ktorá doposiaľ nebola dostupná. Projekt výrazne zlepší antenatálnu starostlivosť o matku a dieťa poskytnutím ultrazvukového vyšetrenia a 

prispeje k edukácií miestnej populácie.  

 

SAMRS/2012/02/05 

 

Udržateľný agrobiznis pre Eyira 

 

ADRA - Adventistická 

agentúra pre pomoc, o.z. 

 

Poľnohospodárstvo 
 

Južný Sudán 

 

189 836,10 

Cieľom projektu je zvýšiť prístup mládeže (najmä dievčat) a členov komunity k environmentálne udržateľnému a sebestačnému agro- 

biznis (poľnohospodárstvo a podnikanie) vzdelávaniu ako súčasť boja proti chudobe v okrese Maridi v Južnom Sudáne. Toto odborné 

vzdelávanie zlepší situáciu potravinovej zabezpečenosti, prístup na trh a výšku udržateľných príjmov pre školu a domácnosti v komunite.  

 

SAMRS/2012/02/08 

 

Zlepšenie podmienok pre 

vzdelávanie v Gumbe 

 

SAVIO o.z. 

 

Vzdelávanie 

 

Južný Sudán 

 

197 080,00 

 

Cieľom projektu je podpora a zlepšenie podmienok pre základné vzdelávanie v Gumbe. Prostriedkom zlepšenia je rozšírenie základnej 

školy o 8 nových tried v Jube - časť Gumbo.  

 

SAMRS/2012/03/04 

 

Zdravotná starostlivosť pre 

komunitu Tunika Hassan Tobin 

(Access to basic healthcare for 

the community of Tunika 

 

ADRA- Adventistická 

agentúra pre pomoc, o.z. 

 

Zdravotníctvo 

 

Afganistan 

   

213 048,07 



 

Hassan Tobin 

 

Projekt je zameraný na vybudovanie základného zdravotníckeho zariadenia pre komunitu, ktorá má veľmi obmedzený prístup k najbližším 

zdravotníckym službám. Cieľovú skupinu tvorí 6000 rodín uzbeckej vidieckej komunity v Tunika Hassan Tobin.  

 

SAMRS/2012/03/08 

 

Reforma bezpečnostného 

sektora ako súčasť 

univerzitného vzdelávania 

afganských mladých 

profesionálov - skúsenosti 

Slovenska 

 

Centrum pre európske 

a severoatlantické 

vzťahy, CENAA, n.f. 

 

Prevencia a 

riešenie konfliktov 

 

Afganistan 

 

68 109,00 

Zámerom projektu je poskytnúť Afganistanu slovenské skúsenosti z procesu tranzície, reformy bezpečnostného sektora, civilno-vojenských 

vzťahov a budovania občianskej spoločnosti s dôrazom na vytvorenie priestoru a podmienok na vzdelávanie sa v tejto oblasti na 

vybraných afgánskych univerzitách.  

 

SAMRS/2012/03/09 

 

Podpora vyššieho odborného 

vzdelávania prostredníctvom 

akreditovaných študijných 

programov v provincii Parwan 

 

Človek v ohrození, o.z. 

 

Vzdelávanie 

 

Afganistan 

 

266 617,85 

Cieľom projektu je zvýšiť ekonomickú sebestačnosť absolventov a absolventiek stredných škôl v provincii Parwan prostredníctvom 

zvyšovania ich odborných kapacít a kvalifikácie. Projekt tým prispieva k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti na miestnom trhu práce, ako 

aj k vyššej produktívnosti poľnohospodárskych aktivít na vlastnej pôde.  

 

SAMRS/2012/04/04 

 

Posilňovanie regionálnych 

kapacít pre integračné 

ambície Srbska 

 

SOPK - RK Žilina 

 

Budovanie 

trhového 

prostredia 

 

Srbsko 

 

89 029,00 

 

Projekt má za cieľ vyvážiť pomer medzi nadpriemernými politickými vzťahmi a nevyužitými  podnikateľskými príležitosťami medzi 

Slovenskom a Srbskom. cieľom je poskytnúť zúčastneným stranám reálny pohľad na prínosy zo vstupu do EÚ pre hospodárstvo a 

spoločnosť, využívanie nástrojov EÚ pre rozvoj podnikania a konkurencieschopnosti, viac informácií o skutočnom dianí v EÚ, poukázanie 

na hospodárske a spoločenské zmeny. 

 

SAMRS/2012/04/06 

 

Budovanie kapacít Čiernej 

Hory na aproximáciu práva EÚ. 

 

NISPAcee 

 

Budovanie 

demokratických 

inštitúcií 

 

Čierna Hora 

 

100 000,00 

Cieľom projektu je príprava zamestnancov legislatívnych útvarov ústredných orgánov štátnej správy Čiernej Hory na harmonizáciu 

národnej legislatívy s právom EÚ a poskytnúť im slovenské skúsenosti na jej zvládnutie prostredníctvom  konzultácií, semináru, študijnej 

cesty, konferencie a „policy papers“. 

 

SAMRS/2012/04/12 

 

Slovensko a juhovýchodná 

Európa: Zdieľanie skúseností, 

posiľňovanie partnerstiev 

 

Slovenská Atlantická 

Komisia 

 

Budovanie 

demokratických 

inštitúcií 

 

Srbsko 

 

99 307,00 

Technická pomoc pre Srbsko a Čiernu Horu prostredníctvom transferu unikátneho know-how SR v oblasti integrácie do EÚ a NATO. Cieľom 

projektu je zvýšiť informovanosť obyvateľov Srbska a Čiernej Hory v integračných otázkach. 

 

SAMRS/2012/05/07 

 

Podpora občianskej 

spoločnosti v Bielorusku 

prostredníctvom posilnenia 

kapacít nezávislých médií 

 

Človek v ohrození, o.z. 

 

Posilnenie 

občianskej 

spoločnosti 

 

Bielorusko 

 

54 350,00 

 

Cieľom projektu je podpora demokratickej občianskej spoločnosti v Bielorusku s dôrazom na rešpektovanie slobody prejavu a právo 

prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky.  

 

SAMRS/2012/05/12 

 

Zvyšovanie transparentnosti a 

efektívnosti systému verejného 

obstarávania v Gruzínsku 

 

Transparency 

International Slovensko 

 

Budovanie 

demokratických 

inštitúcií 

 

Gruzínsko 

 

99 139,00 

Cieľom projektu je zlepšenie systému verejného obstarávanie v Gruzínsku posilnením zručností občianskej spoločnosti monitorovať a 

hodnotiť tento proces s potenciálom vytvárať tlak na vládu a iné kompetentné orgány so zámerom zefektívňovať verejné obstarávanie.  

 

SAMRS/2012/05/13 

 

Národný konvent o EÚ 

 

Výskumné centrum 

SFPA (RC SFPA), n.o. 

 

Budovanie 

demokratických 

inštitúcií 

 

Ukrajina 

 

99 999,14 

Projekt Národný konvent o EÚ na Ukrajine sa primárne zameriava na inštitucionalizáciu verejnej debaty o otázkach európskej integrácie 

na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií na Ukrajine, na posilnenie kapacít Ukrajiny na 

budúcu implementáciu Asociačnej dohody a nástrojov Východného partnerstva.  

 

SAMRS/2012/05/14 

 

Tvorba zdravého 

podnikateľského prostredia 

prostredníctvom rozvoja 

investičných príležitostí 

 

SOPK BA 

 

Budovanie 

trhového 

prostredia 

 

Ukrajina 

 

80 000,00 



 

 

Projekt sa zameriava na podporu Transcarpathian Agency of Investments, Innovations and Development (TAIID) formou transferu know-

how a podpornými pilotnými aktivitami. Prenášané poznatky sú nasmerované do prioritných oblastí definovaných v rámci požiadaviek 

pre vstup výrobkov na vnútorný trh EU, v rámci súčasného pôsobenia vo WTO a špecifických požiadaviek pre podporu prílevu investícií do 

regiónu.  

 

SAMRS/2012/05/19 

 

Moldavsko bližšie k Európe: 

Podpora moldavskej 

občianskej spoločnosti a 

zdravého podnikateľského 

prostredia  

 

Slovenská Atlantická 

Komisia 

 

Posilnenie 

občianskej 

spoločnosti 

 

Moldavsko 

 

97 260,00 

Projekt sa zameriava na rozvojové problémy ako nedostatočne rozvinutá občianska spoločnosť a podnikateľské prostredie, a vytváranie 

podnikateľských príležitostí. Cieľom projektu je  eliminovať uvedené problémy, a to predovšetkým prostredníctvom transferu relevantných 

slovenských skúseností a know-how z jednotlivých oblastí.  

 

SAMRS/2012/06/01 

 

Budovanie partnerstiev pre 

demokraciu   v Tunisku 

 

Nadácia Pontis 

 

Posilnenie 

občianskej 

spoločnosti 

 

Tunisko 

 

94 963,63 

Projekt má za cieľ kapacitne posilniť rodiace sa organizácie tuniskej občianskej spoločnosti v čase formovania nového politického 

systému a novej politickej kultúry. Tento cieľ bude uskutočnený prostredníctvom sérií tréningových cyklov, určených zástupcom MVO, a 

ich regionálnym partnerom, ďalej prostredníctvom grantovej výzvy, ktorá podporí projekty advokačných kampaní, a prostredníctvom 

stretnutí MVO s vládou, s cieľom nastaviť mechanizmy pravidelnej konzultácie.  

  

 

SAMRS/2012/06/02 

 

Zakorenenie úspešného 

príbehu zmien v Tunisku: 

verejný dialóg a občianske 

povedomie 

 

PDCS o.z. Partners for 

Democratic Change 

Slovakia 

 

Posilnenie 

občianskej 

spoločnosti 

 

Tunisko 

 

99 937,40 

Zámerom projektu je posilniť kapacitu lídrov z mimovládneho sektora a ich organizácií zakoreniť pozitívne zmeny spojené                               

s transformačným procesom v Tunisku cez: Vytváranie verejného tlaku na dosahovanie zmien vo vzorcoch správania verejných inštitúcií 

(zvlášť silové zložky a pod.), a posilňovania konštruktívneho a kultivovaného dialógu o verejných otázkach a politikách medzi občanmi a 

predstaviteľmi verejných inštitúcií 3. Sieťovanie a vytváranie synergie medzi novovznikajúcimi občianskymi iniciatívami/MVO.  

 

SAMRS/2012/06/04 

 

Reforma bezpečnostného 

sektora: cesta vpred 

 

Slovenská Atlantická 

Komisia 

 

Prevencia a 

riešenie konfliktov 

 

Tunisko 

 

90 732,00 

Projekt sa zameria na transfer skúseností zo SR a odbornú prípravu kľúčových kádrov formujúcich sa policajných zložiek v Tunisku (vyšší 

policajní dôstojníci, predstavitelia silových rezortov a politické elity) v zmysle zásad fungovania policajných zložiek v demokratickej 

spoločnosti, predovšetkým s ohľadom na problematiku ľudských práv, dodržiavania interných pravidiel policajného zboru, zamedzenie 

korupcie a rodovej rovnosti.  

 

SAMRS/2012/08/03 

 

Globálna univerzita: podpora 

akademikov aktívnych v 

rozvojovom vzdelávaní 

 

Nadácia Pontis 

 

Vzdelávanie 

 

Slovensko 

 

29 941,00 

Projekt má za cieľ skvalitniť výučbu rozvojového vzdelávania na vysokých školách prostredníctvom zvyšovania odborných kapacít 

učiteľov vysokých škôl, prípravy metodických postupov k rozvojovému vzdelávaniu ako aj prostredníctvom spolupráce so zahraničnými 

expertmi. 

 

SAMRS/2012/08/05 

 

Globálne vzdelávanie vo 

vyučovaní na základných 

školách 

 

Slovenské centrum pre 

komunikáciu a rozvoj, 

n.o. 

 

Vzdelávanie 

 

Slovensko 

 

26 954,40 

Projekt je zameraný na tvorbu metodických materiálov pre učiteľov a pracovných listov pre žiakov základných škôl k vybraným téma 

globálneho vzdelávania.  

 

SAMRS/2012/08/10 

 

Globálne vzdelávanie on-line 

 

Človek v ohrození 

 

Vzdelávanie 

 

Slovensko 

 

27 594,20 

Projekt Globálne vzdelávanie on-line prináša možnosť vytvoriť námety a aktivity globálneho vzdelávania k predmetom biológia a dejepis 

pre druhý stupeň základných škôl. Zároveň umožní vytvorenie portálu, ktorý ponúkne učiteľkám a učiteľom aktívne vyhľadávanie a 

tvorenie námetov a aktivít k rôznym predmetom na rôznych stupňoch a typoch škôl. Týmito krokmi reaguje na schválenú Národnú 

stratégiu globálneho vzdelávania, najmä na potrebu vytvárať zdrojové materiály k predmetom a ich sprístupnenie v jednoduchej forme.  

 

SAMRS/2012/09/01 

 

Koordinácia odbornej 

spolupráce mimovládnych 

rozvojových organizácií v 

záujme zvyšovania efektívnosti 

slovenskej rozvojovej pomoci 

 

Platforma MVRO 

 

Posilnenie 

občianskej 

spoločnosti 

 

Slovensko 

 

40 000,00 

Cieľom projektu je zvyšovanie efektívnosti systému ODA SR posilňovaním odborného vkladu Platformy MVRO ako kvalifikovaných 

partnerov. Aktivity sa zameriavajú na podporu koordinačnej funkcie strešnej organizácie MVRO, spolupráce expertných skupín, 

rozvojového vzdelávania a verejnej informovanosti. 

 

SAMRS/2012/10/01 

 

Ukončime vylúčenie - 

Umožnime naplnenie 

Miléniových rozvojových 

cieľov. 

 

eRKO – hnutie 

kresťanských 

spoločenstiev detí 

 

Vzdelávanie 

 

Slovensko 

 

9 630,25 



 

 

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie Slovákov o prepojení medzi výskytom postihnutí a chudobou, získať podporu a tlak verejnosti, aby 

boli ľudia s postihnutím aktívne zapájaní do programov na dosiahnutie MDGs.  

 

SAMRS/2012/10/02 

 

Zlepšenie merania kvality a 

dopadu globálneho 

vzdelávania v školách 

 

Nadácia Milana 

Šimečku 

 

Vzdelávanie 

 

Slovensko 

 

30 341,20 

Projekt sa zameriava na meranie kvality a dopadov GV v školách. Projekt rozvíja kompetencie učiteliek a učiteľov, ktoré sú potrebné na 

dosiahnutie zmeny v postojoch žiakov a žiačok prostredníctvom efektívneho využívania globálneho vzdelávania na vyučovaní. Hlavným 

výstupom projektu bude publikácia, ktorá poskytne príklady dobrej praxe pri meraní kvality a dopadov GV na Slovensku. 

 

SAMRS/2012/11/01 

 

Podpora občianskej 

spoločnosti v Barme 

 

Človek v ohrození 

 

Posilnenie 

občianskej 

spoločnosti 

 

Barma/ 

Mjanmarsko 

 

39 990,00 

Hlavným zámerom projektu je posilniť vznikajúce občianske iniciatívy v Barme, ktoré sa zameriavajú na ľudsko-právne aktivity ako je 

dokumentovanie porušovania ľudských práv, zber informácií o politických väzňoch alebo advokačné aktivity. Cieľmi projektu je zvýšenie 

technickej kapacity občianskych skupín a iniciatív prostredníctvom minigrantov na realizáciu ich aktivít a zvýšenie schopností a znalostí 

občianskych skupín prostredníctvom organizácie školení, ktoré prispejú k demokratickej transformácii krajiny.  

 

SAMRS/2012/09/01 

 

Koordinácia odbornej 

spolupráce mimovládnych 

rozvojových organizácií v 

záujme zvyšovania efektívnosti 

slovenskej rozvojovej pomoci 

 

Platforma MVRO 

 

Posilnenie 

občianskej 

spoločnosti 

 

Slovensko 

 

40 000,00 

 

Cieľom projektu je zvyšovanie efektívnosti systému ODA SR posilňovaním odborného vkladu MVRO ako kvalifikovaných partnerov. Aktivity 

sa zameriavajú na podporu koordinačnej funkcie strešnej organizácie MVRO, spolupráce expertných skupín, globálneho vzdelávania a 

verejnej informovanosti. 

 

CETIR (Centrum pre transfer skúseností z integrácie a reforiem) 

Program na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem (Centre for Experience Transfer from Integration and Reforms 

- CETIR) spustilo MZVaEZ SR v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci v lete 2011. Aktivity CETIR boli súčasťou aj Národného 

programu oficiálnej rozvojovej pomoci pre rok 2012.  

Úlohou programu CETIR v roku 2012 bolo naďalej odovzdávať slovenské skúsenosti z integrácie do európskych a 

severoatlantických štruktúr ako aj poznatky z transformačného procesu  a z implementovania reforiem. Program bol 

pôvodne vymedzený pre prioritné krajiny slovenskej ODA. V júli 2012 bol okruh krajín rozšírený na všetky krajiny 

prechádzajúce transformačným, alebo integračným procesom.  

CETIR sa sústreďoval na ďalšie prehlbovanie kontaktov slovenských expertov s predstaviteľmi štátnych orgánov prevažne 

krajín západného Balkánu a Východného partnerstva. Snažil sa promptne reagovať na konkrétne požiadavky partnerskej 

krajiny s využitím skúseností a za aktívnej účasti slovenských ministerstiev a ďalších inštitúcií. CETIR kládol dôraz na 

posilňovanie reformného úsilia, napĺňanie európskej perspektívy a zlepšovanie dobrého spravovania vecí verejných (good 

governance) prostredníctvom partnerských konzultácií v konkrétnych sektoroch a štátnych inštitúciách.  

Realizáciu programu zabezpečovala SAMRS prostredníctvom svojho kontaktného bodu a finančného manažéra. Za 

riadenie programu zodpovedal Riadiaci výbor CETIR (MZVaEZ SR)  v zmysle schváleného štatútu. Dôležitú úlohu pri 

realizácii programu zohrávali zastupiteľské úrady Slovenskej republiky, ktoré iniciovali, predkladali, prípadne posudzovali, 

jednotlivé návrhy aktivít.   

V porovnaní s rokom 2011 boli aktivity v roku 2012 pestrejšie. Najviac sa realizovali študijné pobyty zástupcov ministerstiev a 

ostatných orgánov štátnej správy z vybraných krajín na Slovensku, ktoré mali na celkových nákladoch programu CETIR 

takmer 70 % podiel. Nasledovali prezentácie a semináre, ktoré dosiahli 15,4 % podiel. Podiel slovenských expertov na 

programe predstavoval 14,2 %.  

Projekty boli, podobne ako v roku 2011, zamerané na odovzdávanie skúseností  v oblasti integrácie do európskych a 

transatlantických štruktúr a reforiem súvisiacich s transformáciou s dôrazom na legislatívne zmeny, riešenie problematiky 

odpadov, bezpečnosť a ochranu zdravia, ochranu osobných údajov, rozvoj médií, nelegálnu migráciu, verejnú správu, trh 

práce a pod. Celkový počet účastníkov na projektoch CETIR dosiahol 120.  

Z teritoriálneho hľadiska  sa  roku 2012  realizovalo spolu dvadsaťtri projektov, z toho dvadsať projektov v deviatich 

krajinách: Bosna a Hercegovina (2), Čierna Hora (3), Gruzínsko (1), Irak (1),  Macedónsko (2), Moldavsko (3), Srbsko (4), 

Tunisko (1), Ukrajina (2), Západný Balkán (1). Okrem týchto projektov bola financovaná konferencia pod záštitou UNDP na 

Cypre - Power of One, slovenské rozvojové fórum v Keni a návšteva zástupcu Ministerstva zahraničných vecí Izraela na 

Slovensku. 



 

CETIR - projekty realizované v roku 2012 

 Krajina                                  Obsah / zameranie aktivity 

Srbsko 
Legislatíva v oblasti sociálnej práce a pracovného práva - študijná návšteva zástupcov Ministerstva práce a 

sociálnej politiky Srbska 

Čierna Hora 
Oblasť IT a softvérových programov v súdnictve a prokuratúre - študijná návšteva zástupcov Ministerstva 

spravodlivosti Čiernej Hory 

Macedónsko 
Manažment nebezpečného odpadu - študijná návšteva zástupcov Ministerstva životného prostredia, Agentúry 

životného prostredia Macedónska, médií a mimovládnej organizácie Go Green  

Srbsko 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - študijná návšteva zástupcov Ministerstva práce a sociálnej politiky 

Srbska 

Čierna Hora 
Konzultácie hlavného vyjednávača s EÚ a jeho tímu na tému integrácie do EÚ -  študijná návšteva zástupcov 

Ministerstva zahraničných vecí a európskej integrácie Čiernej Hory 

Bosna a  Hercegovina 
Pôdohospodárstvo, regionálny rozvoj a spolupráca - študijná návšteva zástupcov Srbského predsedníctva 

Bosny a Hercegoviny a mesta Bijeljina 

Tunisko 
Reforma štátnej správy  a účasť na konferencii GLOBSEC - študijná návšteva zástupcov vlády, Ministerstva 

zahraničných vecí, Ministerstva spravodlivosti a Ministerstva regionálneho rozvoja Tuniska 

Irak 
Reforma Ministerstva zahraničných vecí Iraku, rozvoj cestovného ruchu - študijná návšteva  zástupcov 

Ministerstva zahraničných vecí Iraku 

Ukrajina 
Schengenský priestor a kontrola migrácie, vydávanie biometrických dokladov - študijná návšteva zástupcov 

Ministerstva zahraničných vecí a štátnej migračnej služby Ukrajiny 

Srbsko 
Ochrana osobných údajov  - študijná návšteva zástupcov Úradu  informácií verejného významu a ochranu 

osobných údajov Srbskej republiky. 

Srbsko 
Rozvoj médií a regulačný rámec pre médiá -  študijná návšteva zástupcov médií, nezávislého združenia 

novinárov a TV Vojvodina 

Moldavsko 
Normalizácia a štandardizácia, obchodné bariéry v poľnohospodárstve, WTO - študijná návšteva zástupcov 

Ministerstva zahraničných vecí a Ministerstva hospodárstva Moldavska 

Moldavsko 

Konzultácie expertov Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia policajného zboru Slovenskej republiky 

v Moldavskej republike - odovzdanie najlepších skúseností medzinárodnej policajnej spolupráce v oblasti boja 

proti nelegálnej migrácii 

Západný Balkán 
Leadership Development Programme na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 

republiky - seminár 

Cyprus 
Konferencia pod záštitou UNDP „Power of One Conference 2012“- vyslanie slovenského experta na 

medziregionálnu konferenciu  

Ukrajina Študijný pobyt ukrajinských expertov pripravujúcich reformu verejnej správy v Ukrajine 

Macedónsko Študijná cesta expertov macedónskej Štátnej veterinárnej a potravinovej správy 

Bosna a  Hercegovina Školenie predstaviteľov Ministerstva zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny 

Čierna Hora 
Školenie predstaviteľov Ministerstva spravodlivosti Čiernej Hory na Ministerstva školstva Slovenskej republiky  a  

Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky 

Keňa 

Slovenské rozvojové fórum v Nairobi za osobnej účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí  

a európskych záležitostí Petra Buriana a vedúcich predstaviteľov rozvojových mimovládnych organizácií 

pôsobiacich na území Kenskej republiky a Južného Sudánu 

Moldavsko Rokovanie predstaviteľa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v moldavskom Kišineve  

Izrael 
Návšteva Wadieho Abunassara na Slovensku, riaditeľa International Center for Consultations (Haifa, Izrael) za 

účelom rozvoja myšlienok výmeny skúseností o možnostiach podpory menšín na Blízkom východe  

Gruzínsko Študijný pobyt zamestnancov Ministerstva financií Gruzínska na Ministerstve financií  Slovenskej republiky 

 
 



 

VYSIELANIE DOBROVOĽNÍKOV 

Vysielanie dobrovoľníkov, ako jedna z foriem oficiálnej rozvojovej pomoci, napomáha budovať kapacity 

slovenských odborníkov, dobrovoľníkov, a osobitne mladých ľudí. Vysielanie dobrovoľníkov využíva väčšina 

tradičných donorov, či už vo forme vysielania mladých ľudí za účelom získavania skúseností s rozvojovou 

problematikou alebo formou vysielania expertov, ktorí sú ochotní bez nároku na odmenu zdieľať svoje 

skúsenosti s lokálnymi inštitúciami v rozvojových krajinách. V roku 2012 bol prvýkrát z programu SlovakAid 

financovaný pobyt 16 dobrovoľníkov v celkovej kontrahovanej sume 86 705,00  EURO. 

 

 

Vysielanie dobrovoľníkov – celková kontrahovaná suma v roku 2012 v EURO   

Registračné číslo  

projektu 
Názov Štát 

   

   Schválený 

rozpočet ODA 

SAMRS/D/2012/04 
Škola Ushirika - rozvojové fórum mladých, Kibera – Keňa (eRko - 

hnutie kresťanských spoločenstiev detí) 
Keňa 3 600,00 

SAMRS/D/2012/02 
Posilnenie asociácie v Burkina Faso (Slovenské centrum pre 

komunikáciu a rozvoj) 
Burkina 3 600,00 

SAMRS/D/2012/03 

Podpora letných škôl v rozvoji životných skúseností a ekonomiky 

poľnohospodárstva a postprojektová podpora projektu Ryža 

z Uzgenu (Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj) 

Kirgizsko 3 600,00 

SAMRS/D/2012/09 Dom rodiny Sihounakville (Dvojfarebný svet) Kambodža 7 200,00 

SAMRS/D/2012/10 Dom rodiny Phnom Penh (Dvojfarebný svet) Kambodža 7 200,00 

SAMRS/D/2012/01 
Zvyšovanie povedomia o HIV/AIDS medz mladými (Slovenské 

centrum pre komunikáciu a rozvoj) 
Kamerun 3 600,00 

SAMRS/D/2012/05 Dobrovoľníci pre deti v Keni a v Južnom Sudáne (SAVIO o.z.) Keňa 6 516,00 

SAMRS/D/2012/07 Dobrovoľníci pre deti v Keni a v Južnom Sudáne (SAVIO o.z.) Južný Sudán 6 516,00 

SAMRS/D/2012/08 Dobrovoľníci pre deti v Keni a v Južnom Sudáne (SAVIO o.z.) Keňa 6 516,00 

SAMRS/D/2012/06 Dobrovoľníci pre deti v Keni a v Južnom Sudáne (SAVIO o.z.) Južný Sudán 6 516,00 

SAMRS/D/2012/11 Dobrovoľník pre Burundi (Dvojfarebný svet) Burundi 7 200,00 

SAMRS/D/2012/12 Dobrovoľník pre Centrum Bosco Boys (SAVIO o.z.) Keňa 5 441,00 

SAMRS/D/2012/13 
Podpora podnikania v krízovom centre pre ženy v Nairobi (eRko - 

hnutie kresťanských spoločenstiev detí) 
Keňa 3 600,00 

SAMRS/D/2012/14 
Vysielanie skúsených humanitárnych dobrovoľníkova do 

utečeneckého tábora Kakuma (Človek v ohrození) 
Keňa 3 600,00 

SAMRS/D/2012/15 
St. Cecilia Orpanage, Habuasono, Lesotho (Vysoká škola 

zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o.) 
Lesotho 6 000,00 

SAMRS/D/2012/16 
Šírenie dobrovoľníctva v Gruzínsku (Slovenské centrum pre 

komunikáciu a rozvoj) 
Gruzínsko 6 000,00 

 SPOLU:                                                                                                                                                          86 705,00 

 

 



 

MIKROGRANTY 

Finančné príspevky pre ZÚ, tzv. mikrogranty boli aj v roku 2012 úspešným a flexibilným nástrojom rozvojovej pomoci. Jedná 

sa o malé projekty v hodnote do 5 000,00 EURO v trvaní do 6 mesiacov. V roku 2012 bolo schválených 67 mikrograntov 

v 14 krajinách v celkovej kontrahovanej sume 318 555,99 EURO. 

 
Prehľad schválených mikrograntov v roku 2012 a kontrahovaná suma v EURO  
 

 

Zastupiteľský úrad 

 

Počet mikrograntov 

 

Kontrahovaná suma ODA 

Abuja (Nigeria)  1 4 880,00 

Ankara (Gruzínsko) 1 5 000,00 

Astana (Kazachstan) 1 5 000,00 

Bagdad (Irak) 1 5 000,00 

Bangkok (Kambodža) 1 5 000,00 

Belehrad (Srbsko, Kosovo) 22 97 512,52 

Bukurešť (Moldavsko) 5 23 662,00 

Kyjev (Ukrajina) 3 14 940,00 

Minsk (Bielorusko) 2 9 756,00 

Nairobi (Keňa) 16 79 873,00 

Peking (Mongolsko) 3 14 960,00 

Sarajevo (Bosna a Hercegovina) 7 33 226,27 

Tel Aviv (Izrael) 1 5 000,00 

Tirana (Albánsko) 3 14 746,20 

SPOLU:                                                                                                                                              318 555,99 

 

 

HUMANITÁRNA POMOC 

Humanitárna pomoc sa v roku 2012 realizovala formou 7 humanitárnych aktivít v celkovej hodnote 153 500,00 EURO. 

Slovenská republika v roku 2012 medzi prvými reagovala na humanitárnu katastrofu v Sýrii a poskytla finančnú pomoc 

vláde Turecka vo výške 35 000,00 EURO a finančné príspevky pre UNHCR a IOM v celkovej výške 35 000,00 EURO. Okrem 

toho Slovenská republika poskytla post-humanitárnu pomoc pre školu v Japonsku postihnutú zemetrasením vo výške 

10 000,00 EURO. Finančná humanitárna pomoc bola poskytnutá na detskému táboru pre deti z Bieloruska a na 

vybudovanie zdravotného zariadenia na Haiti. Zároveň bol poskytnutý finančný príspevok pre Regional Housing 

Programme Fund na pomoc pri zabezpečení bývania pre utečencov na západnom Balkáne vo výške 40 000,00 EURO.  

 

 

 



 

Čerpanie finančných prostriedkov na humanitárnu pomoc v EURO: 

 

Bielorusko 

 

Humanitárna pomoc pre bieloruské deti 

 

8 500,00 

 

Cyprus 

 

Humanitárna pomoc pre Výbor pre nezvestné  osoby  na Cypre 

 

10 000,00 

 

Haiti 

 

Rehabilitácia zdravotného zariadenia a psychosociálna pomoc pre postihnutých  

v spádovej oblasti PaP, Carrefour 

 

15 000,00 

 

Japonsko 

 

Post humanitárna pomoc pre základnú školu Kadonowaki postihnutú 

zemetrasením v Japonsku 

 

10 000,00 

 

Sýria 

 

Humanitárna pomoc pre sýrskych utečencov (UNHCR); Humanitárna pomoc pre 

sýrskych utečencov (IOM) 

 

35 000,00 

 

Turecko 

 

Humanitárna pomoc pre sýrskych utečencov  v Turecku 

 

35 000,00 

 

Krajiny západného 

Balkánu 

 

Regional Housing Programme Fund 

 

40 000,00 

SPOLU:                                                                                                                                               153 500,00 

 

 

INÉ FINANČNÉ PRÍSPEVKY 

Na základe rozhodnutia ministra ZVaEZ SR, poskytla SAMRS nasledovné finančné príspevky: 

Čerpanie finančných prostriedkov na iné finančné príspevky v EURO 

Príspevok Slovenskej republiky do UNDP „Basket Fund“  v rámci volieb v Keni 10 000,00 

Finančný príspevok do trustového fondu DCAF  pre Tunisko 5 000,00 

Finančný príspevok na vytvorenie Európskeho fondu pre demokraciu 60 000,00 

SPOLU:                                                                                                                                                 75 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Financovanie rozvojových aktivít v roku 2012  

SAMRS v roku 2012 realizovala bilaterálne projekty, ktoré boli kontrahované v rámci Národného programu ODA v rokoch 

2008 – 2012 a zároveň zabezpečovala ich financovanie, monitorovanie a kontrolu.  

Štruktúra poskytovania bilaterálnej ODA SR v roku 2012 (vyplatené prostriedky) je uvedená v nasledovnej tabuľke. 

 

Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2012 podľa jednotlivých foriem ODA v EURO: 

Rozvojové projekty 4 068 383, 43 

Rozvojové projekty realizované v SR                                                                                

(globálne rozvojové vzdelávanie, kofinancované projekty EÚ, projekty verejnej 

informovanosti, budovanie kapacít ODA) 

 

                                         188 518, 02 

Finančné príspevky pre ZÚ (tzv. mikrogranty) 319 018,79 

Vysielanie dobrovoľníkov 69 364,00 

Humanitárna pomoc 153 500 

CETIR 128 599,54 

Iné finančné príspevky 75 000,00 

SPOLU:                                                                                                                                            5 002 383,78                                                                                                             

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov podľa jednotlivých foriem ODA (2012)  

 

  

 

 



 

Čerpanie finančných prostriedkov bilaterálnych rozvojových projektov  v roku 2012  podľa         

krajín v EURO: 

Afganistan 636 452,95 

Bielorusko 187 503,95 

Bosna a Hercegovina 136 842,60 

Čierna Hora 159 535,84 

Egypt 4205,76 

Etiópia 5036,88 

Gruzínsko 203 186,01 

Južný Sudán 525 958,16 

Keňa 1 227 694,93 

Kirgizsko 14 139,54 

Macedónsko 125 769,29 

Mjanmarsko 18 000,00 

Moldavsko 219 755,79 

Srbsko 106 363,76 

Tunisko 306 260,28 

Ukrajina 191 677,69 

SPOLU:                                                                                                                                            4 068 838,43 

 

               

Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2012 na finančné príspevky pre ZÚ  (tzv. mikrogranty) 

podľa krajín v EURO: 

Albánsko 11 822,00 

Bielorusko 11 821,50 

Bosna a Hercegovina 45 416,12 

Čierna Hora 3983,05 

Egypt 2998,29 

Gruzínsko 3500,00 

Indonézia 4133,22 

Irak 5000,00 



 

Kambodža 3500,00 

Kazachstan 6200,00 

Keňa 60 291,00 

Kosovo 76 135,00 

Moldavsko 24 954,20 

Mongolsko 10 962,50 

Nigéria 3416,00 

Palestína 3500,00 

Srbsko 29 071,77 

Ukrajina 12 314,14 

SPOLU:                                                                                                                                               319 018,79                                                                                                                        

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov na vysielanie dobrovoľníkov v roku 2012  podľa krajín v EURO: 

Burkina 2880,00 

Burundi 5760,00 

Gruzínsko 4800,00 

Južný Sudán 10 425,60 

Kambodža 11 520,00 

Kamerun 2880,00 

Keňa 23 418,40 

Kirgizsko 2880,00 

Lesotho 4800,00 

SPOLU:                                                                                                                                                 69 364,00 

 

 

 

 

 



 

  Aktuálne prebiehajúce projekty SlovakAid (2012)    

  KEŇA 

 

Výzva/ 

projekt 

 

Kontraktor 

 

Názov projektu 

 

Schválená dotácia 

ODA 

 

Sektorová priorita 

 

Čerpanie v roku 

2012 

 

SAMRS/2009/06 

 

06/03 

Humanistické 

centrum 

NAROVINU 

Rozšírenie jestvujúceho 

komunitného centra "Ostrov 

nádeje"  

  

189 307,00 

 

Zdravotníctvo 

 

 

13 929,84 

 

06/04 

 

Ústav zoológie, 

SAV 

Vybudovanie chovného 

zariadenia na produkciu 

sterilných samcov tse-tse 

múch pre ich eradikáciu na 

postihnutých územiach 

Kene 

 

167 507,68 

 

Potravinová bezpečnosť 

 

20 970,63 

 

SAMRS/2010/03 

 

03/05 

 

Človek 

v ohrození, o.z. 

 

Zvýšenie odborných 

kapacít v 

poľnohospodárskom 

sektore v Centrálnej Keni 

 

205 912,00 

Rozvoj 

poľnohospodárstva 

 

41 182,00 

 

03/06 

 

Scientica, s.r.o. 

Zavedenie terapie sterilnými 

larvami do klinickej praxe 

zariadení humánnej a 

veterinárnej medicíny v 

Kenskej republike 

 

231 689,52 

Zdravotníctvo 

 

 

30 977,75 

 

03/07 

 

MAGNA Deti v 

núdzi 

Komplexná podpora 

matiek a deti žijúcich s 

HIV/AIDS v distrikte Kwale, 

obvod Msambweni, Keňa 

 

237 652,00 

Zdravotníctvo  

49 934,21 

03/08 SAVIO o.z. Rehabilitačné centrum 

Bosco Boys, Nairobi 

 

132 684,00 

Vzdelávanie 

 

 

14 113,01 

 

SAMRS/2010/12 

 

12/01 

 

AUREX, s.r.o. 

Napime sa zo slnka - 

využitie solárnej energie v 

Keni 

 

207 160,00  

 

Využívanie solárnej 

energie 

 

23 626,20 

 

SAMRS/2010/14 

 

14/01 

 

EFRA 

Stratégia ochrany lesov pre 

zabezpečenie bilancie 

uhlíka a zachovanie 

biodiverzity v podmienkach 

zmeny klímy 

 

124 656,00  

 

Ochrana životného 

prostredia 

 

2 225,29 

 

SAMRS/2010/15 

 

15/01 

 

Slovenský 

hydrometeoro-

logický ústav 

 

 

Podpora budovania 

odborných kapacít pre 

aktivity v oblasti zmeny 

klímy a adaptácie 

 

104 529,00  

 

Ochrana životného 

prostredia 

 

9 840,93 

 

SAMRS/2011/02 

02/02 Humanistické 

centrum 

NAROVINU 

Komunitné centrum "Ostrov 

nádeje - Rusinga Island" na 

Viktóriinom jazere v Keni 

 

170 880,00  

 

Zdravotníctvo 

 

 

105 048,14 

 

02/05 

 

Človek 

v ohrození, o.z. 

Znižovanie degradácie 

ekosystému Mau forest cez 

aktívne zapojenie 

miestnych komunít 

 

296 959,13  

 

Ochrana životného 

prostredia 

 

147 933,97 

02/06 Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce 

Sv. Alžbety, n.o. 

 

Zlepšenie prístupu k 

vysokoškolskému vzdelaniu 

pre sociálne slabé skupiny 

obyvateľstva v Keni 

 

253 308,00 

 

Vzdelávanie 

 

110 787,13 



 

 

02/08 

 

Nadácia Pontis 

Slovensko-kenská 

spolupráca cez moderné 

školy (Digitálne technológie 

a projektové vzdelávanie 

na školách v okrese Voi) 

 

151 594,00 

 

Vzdelávanie 

 

36 677,19 

02/10 Trnavská 

univerzita v 

Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a 

soc. práce 

Sociálno-zdravotnícka 

starostlivosť o podvyživené 

deti do 5. roku života a ich 

matky v regióne Kwale 

 

288 575,92  

 

Zdravotníctvo 

 

128 663,20 

 

02/13 

 

Slovenská 

katolícka charita 

Zlepšenie potravinovej 

bezpečnosti a stavu zdravia 

komunít v obvode Sigowet 

v okrese Kericho 

 

263 232,00  

 

Rozvoj 

poľnohospodárstva 

 

15 198,32 

 

SAMRS/2012/01 

01/03 Občianske 

združenie 

Dvojfarebný svet 

Remeselné vzdelanie pre 

sociálne slabé skupiny 

obyvateľstva v Keni 

 

192 211,00 

 

Vzdelávanie 

 

37 000,00 

 

01/04 

 

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce 

Sv. Alžbety, n.o. 

Zlepšenie prístupu k 

predškolskému a 

základnému vzdelaniu pre 

znevýhodnené a sociálne 

slabé skupiny obyvateľstva 

v Keni 

 

 

286 781,32  

 

 

Vzdelávanie 

 

 

101 300,00 

 

01/07 

 

AQUA-GEO, s.r.o. 

Zdroj pitnej vody z hlbokej 

studne pre vidiecke 

obyvateľstvo v oblasti 

Kajiado, Rift Valley 

 

149 392,50  

 

Sektor vodného 

hospodárstva 

 

29 900,00 

 

01/17 

 

SAVIO o.z. 

 

 

 

 

 

 

Pracovné zručnosti pre 

chudobnú mládež v Nairobi 

 

 

217 574,00  

  

 

Vzdelávanie 

 

 

131 250,00 

 

01/18 

 

Človek 

v ohrození, o.z. 

Zvyšovanie ekonomickej a 

potravinovej sebestačnosti 

cez rozvoj 

poľnohospodárstva a 

ochrany prírodných zdrojov 

na východnom pobreží 

Kene 

 

268 060,00  

 

Rozvoj 

Poľnohospodárstva 

 

75 600,00 

 

 

 

   JUŽNÝ SUDÁN 

Výzva/ 

projekt 

Kontraktor Názov projektu Schválené dotácia 

ODA 

Sektorová priorita Čerpanie v roku 

2012 

 

SAMRS/2009/05 

05/03 eRko - hnutie 

kresťanských 

spoločenstiev 

detí 

Tréningové centrum Sv. 

Petra Clavera v Rumbeku, 

Južný Sudán 

 

144 635,00  

 

Vzdelávanie 

 

11 611,01 

05/05 Trnavská 

univerzita v 

Trnave, Fakulta 

zdravotníctva a 

soc. práce 

Rozvoj kapacít v 

ošetrovateľstve, pôrodnej 

asistencii a komunitnom 

zdravotníctve 

 

149 858,00  

 

Zdravotníctvo 

 

 

15 545,63 

 

SAMRS/2010/04 

04/01 SAVIO o.z. Základné vzdelanie pre 

žiakov v Manguo-Maridi 

 

137 741,62  

 

Vzdelávanie 

  

12 229,66 



 

 

SAMRS/2010/12 

 

12/02 

 

SAVIO o.z. 

Obnova 

poľnohospodárstva 

modernými technológiami 

v Maridi 

 

 

185263,00 EUR 

 

 

Rozvoj 

poľnohospodárstva 

 

 

15 164,59 

 

SAMRS/2011/03 

03/01 SAVIO o.z. 

 

 

 

Budovanie základnej 

zdravotnej starostlivosti v 

Maridi 

 

248 500,00  

 

Zdravotníctvo 

 

85 129,55 

03/02 Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce 

Sv. Alžbety, n.o. 

Dostupnosť zdravotnej 

starostlivosti pre matku a 

dieťa, Gordim 

179 166,00  Zdravotníctvo  

93 565,46 

03/03 eRko - hnutie 

kresťanských 

spoločenstiev 

detí 

Tréningové centrum Sv. 

Petra Clavera v Rumbeku, 

fáza II. 

217 376,00  Vzdelávanie  

63 809,17 

 

03/04 

 

MAGNA Deti 

v núdzi 

 

 

 

 

Mobilná zdravotnícka 

služba v oblasti Terekeka, 

Central Equatoria, Južný 

Sudán 

 

 

249 894,09 

 

 

Zdravotníctvo 

 

 

29 487,09 

 

SAMRS/2012/02 

 

02/02 

Vysoká škola 

zdravotníctva a 

sociálnej práce 

Sv. Alžbety, n.o. 

 

Dostupnosť zdravotnej 

starostlivosti pre matku a 

dieťa, Gordim 

 

179 166,00  

 

Zdravotníctvo 

 

58 000,00 

 

02/05 

ADRA- 

Adventistická 

agentúra pre 

pomoc 

 

Udržateľný agrobiznis pre 

Eyira 

 

189 836,10  

 

Rozvoj 

poľnohospodárstva 

 

102 000,00 

 

02/08 

 

SAVIO o.z. 

 

Zlepšenie podmienok pre 

vzdelávanie v Gumbe 

 

197 080,00  

 

Vzdelávanie 

 

39 416,00 

 

 

   AFGANISTAN 

Výzva/  

projekt 

Kontraktor Názov projektu Schválená dotácia 

ODA 

Sektorová priorita Čerpanie v roku 

2012 

 

SAMRS/2009/09 
 

09/02 

 

Slovenská 

technická 

univerzita 

v Bratislave 

 

 

 

Rozvoj kapacity ľudských 

zdrojov na Kábulskej 

polytechnickej univerzite 

 

149 940,00  

 

Vzdelávanie 

 

22 312,59 

09/04 Človek 

v ohrození, o.z. 

Socio - ekonomický rozvoj 

vidieka v Afganistane 

 

148 928,00  

Rozvoj 

poľnohospodárstva 

 

31 984,46 

 

SAMRS/2010/02 
02/01 Spoločnosť ľudí 

dobrej vôle 

Výstavba multifunkčného 

centra v provincii Kunduz 

238 249,60  Sociálna infraštruktúra a 

služby 

 

71 474,88 

02/03  

Človek 

v ohrození, o.z. 

Zvyšovanie odborných 

kapacít v 

poľnohospodárstve a 

potláčanie vidieckej 

chudoby 

 

241 511,00  

 

Rozvoj 

poľnohospodárstva 

 

60 000,00 

 

SAMRS/2011/01 
01/02 Slovenská 

technická 

univerzita v 

Vybudovanie laboratória 

potravinárskej mikrobiológie 

a chemického inžinierstva 

 

 

296 980,00  

 

 

Vzdelávanie 

 

 

100 000,00 



 

Bratislave na Kábulskej polytechnickej 

univerzite 

 

01/06 

 

Združenie 

Priateľov 

Afganistanu 

(AFAN) 

Rozvoj sekundárnej a 

terciárnej zdravotnej 

starostlivosti v oblasti 

gastroenterológie v 

Afganistane 

 

299 543,00  

 

Zdravotníctvo 

 

149 133,02 

 

SAMRS/2012/03 
03/04 ADRA- 

Adventistická 

agentúra pre 

pomoc 

Zdravotná starostlivosť pre 

komunitu Tunika Hassan 

Tobin 

 

213 048,07  

 

Zdravotníctvo 

 

80 000,00 

03/08  

Centrum pre 

európske a 

severoatlantické 

vzťahy, CENAA 

 

 

Reforma bezpečnostného 

sektora ako súčasť 

univerzitného vzdelávania 

afganských mladých 

profesionálov - skúsenosti 

Slovenska 

 

 

68 109,00  

 

 

Prevencia a riešenie 

konfliktov 

 

 

13 622,00 

03/09  

Človek 

v ohrození, o.z. 

Podpora vyššieho 

odborného vzdelávania 

prostredníctvom 

akreditovaných študijných 

programov v provincii 

Parwan 

 

266 617,85  

 

Vzdelávanie 

 

53 320,00 

 

    

  SRBSKO 

Výzva/ 

projekt 

Kontraktor Názov projektu Schválená dotácia 

ODA 

Sektorová priorita Čerpanie v roku 

2012 

 

SAMRS/2009/02 

02/17 Slovensko-srbská 

obchodná 

komora  

 

Lokálne samosprávy v 

Srbsku- Prostredie pre 

spoluprácu a podnikanie  

 

146 223,00  

 

Budovanie trhového 

prostredia 

  

23 727,62 

 

SAMRS/2010/08 

08/17 Thermosolar Žiar, 

s.r.o.  

 

Slnečná energia pre 

hendikepované deti v 

Srbsku 

 

160 662,78  

 

Využívanie solárnej 

energie 

 

15 528,75 

 

SAMRS/2011/10 

10/10 Slovenská 

Atlantická 

Komisia  

 

Strengthening Security of 

the South-East Europe: 

Towards Successful 

Integration 

 

95 105,60  

 

Budovanie 

demokratických 

inštitúcií 

 

15 060,14 

 

SAMRS/2012/04 

04/04 SOPK - RK Žilina  

 

Posilňovanie regionálnych 

kapacít pre integračné 

ambície Srbska 

 

89 029,00  

 

Budovanie trhového 

prostredia 

 

22 257,25 

04/12 Slovenská 

Atlantická 

Komisia  

 

Slovensko a juhovýchodná 

Európa: Zdieľanie 

skúseností, posilňovanie 

partnerstiev 

 

 

99 307,00  

 

Budovanie 

demokratických 

inštitúcií 

  

29 790,00 

 

 

 

 

 



 

   ČIERNA HORA 

Výzva/ 

projekt 

Kontraktor Názov projektu Schválená dotácia 

ODA 

Sektorová priorita Čerpanie v roku 

2012 

 

SAMRS/2011/05 

05/12 Združenie za 

ekonomickú 

prosperitu 

Záhoria  

Distribúcia pitnej vody z 

nových pramenísk 

 

199 734,00  

 

Sektor vodného 

hospodárstva 

 

16 078,37 

 

SAMRS/2011/10 
10/13 Výskumné 

centrum SFPA 

(RC SFPA) 

Národný konvent o EÚ v 

Čiernej Hore  

 

 

98 949,63  

Budovanie 

demokratických 

inštitúcií 

 

54 458,11 

 

SAMRS/2012/04 
04/06 NISPAcee  

 

Budovanie kapacít Čiernej 

Hory na aproximáciu práva 

EÚ 

 

100 000,00 

Budovanie 

demokratických 

inštitúcií 

 

88 999,36 

 

   MACEDÓNSKO 

Výzva/  

projekt 

Kontraktor Názov projektu Schválené dotácia 

ODA 

Sektorová priorita Čerpanie v roku 

2012 

SAMRS/2009/04 
04/06 SOPK – RK 

Bratislava 

 

Posilnenie MSP - cesta k 

hospodárskemu rastu a 

integrácii s EÚ 

 

 

109 169,00  

 

Podpora malého 

a stredného 

podnikania 

 

2 950,36 

SAMRS/2011/10 
10/02 Nadácia  PONTIS Slovenský fond pre verejnú 

politiku na Balkáne (Prenos 

skúseností z tranzície 

prostredníctvom 

grantového programu pre 

analytikov a novinárov v 

Macedónsku, Albánsku a 

Čiernej Hore 

 

 

99 993,00 

 

Posilnenie občianskej 

spoločnosti 

 

47 720,30 

10/06 Podnikateľská 

aliancia 

Slovenska  

 

Protikorupčná iniciatíva 

podnikateľov  

 

 

88 790,00  

 

Budovanie trhového 

prostredia 

 

45 801,28 

10/07 Regionálna 

rozvojová 

agentúra Senec-

Pezinok  

 

Vytvorenie podmienok pre 

využívanie reformných 

nástrojov trhu práce pred 

vstupom do EÚ v 

Macedónsku transferom 

slovenských skúseností 

(COCURT) 

 

99 641,00  

 

Sociálna infraštruktúra a 

služby 

 

29 297,35 

 

   BOSNA A HERZEGOVINA 

Výzva/  

projekt 

Kontraktor Názov projektu Schválená dotácia 

ODA 

Sektorová priorita Čerpanie v roku 

2012 

SAMRS/2009/A 
A/03 Nadácia 

Pomocné ruky  

Centrum pomoci pre ženy v  

Srebrenici 

 

163 748,00  

Sociálna infraštruktúra a 

služby 

 

 

19 335,94 

SAMRS/2009/04 



 

04/03 ASTRAIA s.r.o.  

 

Budovanie národných 

kapacít v oblasti 

implementácie systémov 

manažérstva kvality a 

systémov 

environmentálneho 

manažérstva v Čiernej Hore, 

Macedónsku a Bosne a 

Hercegovine 

 

179 934,00  

 

Ochrana životného 

prostredia 

 

21 435,03 

SAMRS/2010/08 
08/10 Slovenská 

Atlantická 

Komisia  

 

Zvýšenie odbornosti 

kľúčových skupín vládnych 

zamestnancov pôsobiacich 

v oblasti prípravy 

euroatlantickej integrácie 

 

188 545,24  

 

Budovanie 

demokratických 

inštitúcií 

 

22 997,30 

08/11 Národné 

centrum pre 

rovnosť 

príležitostí, n.o. 

Rovnaké pracovné 

príležitosti a živobytie pre 

Bosniakov, Srbov i 

Chorvátov postihnutých po 

výbuchu nášľapných mín - 

"OVOCIE nie MÍNY 

 

206 236,82  

 

Sociálna infraštruktúra a 

služby 

 

23 180,00 

08/32 Centrum pre 

európsku politiku  

 

EÚ v škole 

 

 

151 737,00 

 

Budovanie 

demokratických 

inštitúcií 

 

28 394,33 

 

 

   MOLDAVSKO 

Výzva/  

projekt 

Kontraktor Názov projektu Schválená dotácia 

ODA 

Sektorová priorita Čerpanie v roku 

2012 

SAMRS/2010/06 
06/04 Nadácia Pontis Slovensko a európska 

budúcnosť Moldavska 

(budovanie kapacít pre 

dialóg moldavského 

mimovládneho sektora so 

štátnou administratívou pre 

európsku budúcnosť 

Moldavska) 

 

102 471,00  

 

Posilnenie občianskej 

spoločnosti 

 

30 741,00 

SAMRS/2011/04 

04/04 Academia 

Istropolitana  

Nova 

Modernizácia vzdelávania 

v Moldavsku - príprava 

pedagógov a študentov na 

metodológiu e-learningu 

rozširuje prístup k 

flexibilnému vzdelávaniu 

 

89 713,80  

 

Vzdelávanie 

 

46 691,92 

SAMRS/2011/06 
06/01 Slovenská 

agentúra 

životného 

prostredia 

Zavedenie systému 

environmentálneho 

vhodného nakladania s 

odpadom z elektrických a 

elektronických zariadení  

 

88 848,06  

 

Ochrana životného 

prostredia 

 

29 483,07 

06/07 Výskumné 

centrum SFPA 

(RC SFPA) 

Národný konvent o EÚ v 

Moldavsku 

 

99 999,77  

Budovanie 

demokratických 

inštitúcií 

 

63 387,80 

06/10 Nadácia Pontis Posilnenie dialógu o 

sektorálnych politikách 

medzi MVO a vládou v 

Moldavsku 

 

99 976,00 EUR 

 

Posilnenie občianskej 

spoločnosti 

 

30 000,00 

SAMRS/2012/05 

05/19 

Slovenská 

Atlantická 

Komisia 

Moldavsko bližšie k Európe: 

Podpora moldavskej 

občianskej spoločnosti a 

zdravého podnikateľského 

prostredia 

 

97 260,00 

 

Posilnenie občianskej 

spoločnosti 

 

19 452,00 

 



 

   BIELORUSKO 

Výzva/  

projekt 

Kontraktor Názov projektu Schválená dotácia 

ODA 

Sektorová priorita Čerpanie v roku 

2012 

SAMRS/2009/07 
07/10 Nadácia Pontis  

 

Spolupráca pre komunitu: 

podpora medzisektorovej 

spolupráce v Bielorusku na 

základe slovenských 

skúseností  

 

105 578,00  

 

 

Posilnenie občianskej 

spoločnosti 

 

 

38 373,12 

SAMRS/2011/09 
09/02 Nadácia Pontis  

 

Slovenská skúsenosť v 

zodpovednom podnikaní 

pre Bielorusko  

 

79 999,88 

 

Vzdelávanie 

 

16 999,88 

SAMRS/2011/11 
11/01 

 

 

 

 

 

Univerzita 

Komenského v 

Bratislave  

 

Výskum a vzdelávanie v 

oblasti medzinárodných 

vzťahov a európskych 

záležitostí pre Bielorusko  

 

49 400,00  

 

Vzdelávanie 

  

28 990,91 

SAMRS/2011/13 
13/01 Človek 

v ohrození, o.z.  

 

Podpora slobody prejavu, 

nezávislých médií a nových 

médií v Bielorusku  

 

69 604,00  

 

Posilnenie občianskej 

spoločnosti 

 

 

54 225,04 

SAMRS/2012/05 
05/07 Človek 

v ohrození, o.z.  

 

Podpora občianskej 

spoločnosti v Bielorusku 

prostredníctvom posilnenia 

kapacít nezávislých médií  

54 350,00 

 

 

Posilnenie občianskej 

spoločnosti 

 

 

48 915,00 

 

   UKRAJINA 

Výzva/ 

projekt 

Kontraktor Názov projektu Schválená dotácia 

ODA 

Sektorová priorita Čerpanie v roku 

2012 

SAMRS/2008/03 
03/31 SOPK – RK 

Bratislava 

Ukrajina v medzinárodnom 

obchode po vstupe do 

WTO 

 

79039,27 EUR 

 

Budovanie trhového 

prostredia 

 

19 759,71 

SAMRS/2009/07 

07/03 

ASTRAIA s.r.o Budovanie národných 

kapacít v oblasti 

implementácie systémov 

manažérstva kvality a 

systémov 

environmentálneho 

manažérstva v Ukrajine 

 

 

 

143 632,00  

 

Ochrana životného 

prostredia 

 

 

 

 

                  27 667,89 

07/16 Tabita n.o. Sociálna stanica ROMSOM 

 

 

139 383,00 

 

Sociálna infraštruktúra a 

služby 

 

21 998,43 

07/18 Academia 

Istropolitana 

Nova 

Vysoké školy ako zdroj 

posilňovania občianskej 

spoločnosti v susednej 

Ukrajine; Slovensko - 

sprostredkovateľ na ceste 

ukrajinských akademikov 

do nového európskeho 

univerzitného priestoru 

 

138 299,00  

 

Budovanie 

demokratických 

inštitúcií 

 

 

27 918,84 

SAMRS/2010/06 
06/09 Výskumné 

centrum SFPA 

(RC SFPA) 

Národný konvent o EÚ na 

Ukrajine 

 

 

216 548,49  

Budovanie 

demokratických 

inštitúcií 

 

28 481,00 



 

06/18 Centrum pre 

európsku politiku  

 

 

Európa v škole 

 

132 320,20  

Budovanie 

demokratických 

inštitúcií 

 

 

37 475,28 

SAMRS/2012/05 
05/13 Výskumné 

centrum SFPA 

(RC SFPA) 

Národný konvent o EÚ na 

Ukrajine 

 

99 999,14  

Budovanie 

demokratických 

inštitúcií 

 

12 376,54 

05/14 SOPK - RK BA  

 

Tvorba zdravého 

podnikateľského prostredia 

prostredníctvom rozvoja 

investičných príležitostí 

80 000,00  Budovanie trhového 

prostredia 

16 000,00 

 

   GRUZÍNSKO 

Výzva/  

projekt 

Kontraktor Názov projektu Schválená dotácia 

ODA 

Sektorová priorita Čerpanie v roku 

2012 

SAMRS/2010/06 
06/01 NISPAcee Riadenie verejných financií 

na miestnej samosprávnej 

úrovni v Gruzínsku 

 

190 612,81  

Budovanie 

demokratických 

inštitúcií 

 

51 055,44 

06/06 Slovenská 

katolícka charita 

Podpora adaptácie a na 

mieru šitá pomoc pri 

integrovaní rodín 

presídlencov v regióne 

Khobi v Gruzínsku 

 

150 165,02  

 

Rozvoj 

poľnohospodárstva 

 

13 638,37 

 

SAMRS/2011/06 
06/03 Výskumný ústav 

vodného 

hospodárstva, 

Bratislava 

Podpora procesu 

implementácie Smernice EÚ 

o hodnotení a 

manažmente 

povodňových rizík v 

Gruzínsku 

 

 

80 452,20  

 

 

Sektor vodného 

hospodárstva 

 

 

71 242,87 

06/12 Slovenská 

Atlantická 

Komisia 

Georgia: Knocking on EU´s 

Door 

 

95 595,00 

Budovanie 

demokratických 

inštitúcií 

 

47 421,53 

SAMRS/2012/05 
05/12 Transparency 

International 

Slovakia 

Zvyšovanie transparentnosti 

a efektívnosti systému 

verejného obstarávania v 

Gruzínsku 

 

99 139,00 

Budovanie 

demokratických 

inštitúcií 

 

19 827,80 

 

   TUNISKO 

Výzva/ 

projekt 

Kontraktor Názov projektu Schválená dotácia 

ODA 

Sektorová priorita Čerpanie v roku 

2012 

SAMRS/2011/B 
B/01 Občianske OKO Zvyšovanie kapacít 

domácich volebných 

pozorovateľov v Tunisku 

 

69 920,00  

Posilnenie občianskej 

spoločnosti 

 

62 928,00 

B/02 PDCS o.z. 

Partners for 

Democratic 

Change Slovakia 

Úlohy občianskej 

spoločnosti v 

transformačnom období: 

slovenské skúsenosti pre 

Tunisko 

 

69 998,20  

 

Posilnenie občianskej 

spoločnosti 

 

63 627,63 

B/03 

 

 

eSlovensko Ambasádori demokracie  

69 560,00 

 

Posilnenie občianskej 

spoločnosti 

 

61 908,40 

SAMRS/2012/06 
06/01 Nadácia Pontis Budovanie partnerstiev pre 

demokraciu v Tunisku 

 

94 963,63  

 

Posilnenie občianskej 

spoločnosti 

 

45 000,00 



 

06/02 PDCS o.z. 

Partners for 

Democratic 

Change Slovakia 

 

 

Zakorenenie úspešného 

príbehu zmien v Tunisku: 

verejný dialóg a občianske 

povedomie 

 

99 937,40 

 

Posilnenie občianskej 

spoločnosti 

 

54 649,85 

06/04 Slovenská 

atlantická 

komisia 

Reforma bezpečnostného 

sektora: cesta vpred 

 

90 732,00 

 

Prevencia a riešenie 

konfliktov 

 

18 146,40 

 

 

   EGYPT 

Výzva/  

projekt 

Kontraktor Názov projektu Schválená dotácia 

ODA 

Sektorová priorita Čerpanie v roku 

2012 

SAMRS/2011/A 

A/01 Občianske OKO Podpora pozorovania 

prezidentských a 

parlamentných volieb v 

Egypte 

 

49 938,00  

 

Posilnenie občianskej 

spoločnosti 

 

4 205,76 

 

  BARMA/MJANMARSKO 

Výzva/  

projekt 

Kontraktor Názov projektu Schválená dotácia 

ODA 

Sektorová priorita Čerpanie v roku 

2012 

SAMRS/2012/11 
11/01 Človek 

v ohrození, o.z. 

Podpora občianskej 

spoločnosti v Barme 

39 990,00 Posilnenie občianskej 

spoločnosti 

18 000 

 

    ETIÓPIA 

Výzva/  

projekt 

Kontraktor Názov projektu Schválená dotácia 

ODA 

Sektorová priorita Čerpanie v roku 

2012 

SAMRS/2009/05 

05/04 Nadácia Integra Ambulancia - zdravotná 

starostlivosť a vzdelanie pre 

Kabele 15 

 

143 177,42  

  

Zdravotníctvo 

 

5 036,88 

 

   KIRGIZSKO 

Výzva/ 

projekt 

Kontraktor Názov projektu Schválená dotácia 

ODA 

Sektorová priorita Čerpanie v roku 

2012 

SAMRS/2009/08 
08/11 Slovenské 

centrum pre 

komunikáciu a 

rozvoj 

RYŽA Z UZGENU – stratégia 

na zníženie chudoby a 

rozvoj malého podnikania 

prostredníctvom podpory 

tradičného 

poľnohospodárstva v 

južnom Kirgizsku“ 

 

102 894,00  

 

Rozvoj 

poľnohospodárstva 

 

 

14 139,54 

 

 

 

 

 



 

   SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Projekty verejnej informovanosti 

Výzva/ 

projekt 

Kontraktor Názov projektu Schválená dotácia 

ODA 

Sektorová priorita Čerpanie v roku 

2012 

SAMRS/2010/INF 
INF/02 SITA Slovenská 

tlačová 

agentúra a.s 

 

Webnoviny.sk a SITA o 

rozvojovej pomoci   

 

19 800,00 

 

Vzdelávanie 

 

1 980,00 

 

 

   SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Budovanie kapacít rozvojovej pomoci 

Výzva/ 

projekt 

Kontraktor Názov projektu Schválená dotácia 

ODA 

Sektorová priorita Čerpanie v roku 

2012 

SAMRS/2011/12 
 

12/01 

 

Platforma MVRO 

 

 

 

 

 

 

Podpora zapájania 

mimovládnych rozvojových 

organizácií do tvorby 

efektívneho systému 

slovenskej rozvojovej 

pomoci 

 

 

50 000,00 

 

 

Posilnenie občianskej 

spoločnosti 

 

 

 

21 880,89 

 

SAMRS/2012/09 
 

09/01 

 

Platforma MVRO 

Koordinácia odbornej 

spolupráce mimovládnych 

rozvojových organizácií v 

záujme zvyšovania 

efektívnosti slovenskej 

rozvojovej pomoci 

 

 

40 000,00 

 

 

Posilnenie občianskej 

spoločnosti 

 

 

 

20 000,00 

 

 

   SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Rozvojové vzdelávanie 

Výzva/ 

projekt 

Kontraktor Názov projektu Schválená dotácia 

ODA 

Sektorová priorita Čerpanie v roku 

2012 

SAMRS/2008/05 
05/28 Nadácia Milana 

Šimečku 

Časy nových menšín  

28 123,17 

 

Vzdelávanie 

 

 7 922,46 

 

SAMRS/2010/11 
11/03 OZ CEEV Živica Bohatstvo rozvojových 

krajín 2 

 

28 271,00 

 

Vzdelávanie 

 

2 426,71 

11/04 Človek v 

ohrození , o.z. 

 

Globálne rozvojové 

vzdelávanie na základných 

školách  

 

 

 

28 897,00 

 

 

Vzdelávanie 

 

 

2 200,56 

 

SAMRS/2011/07 
07/01 Nadácia Pontis Odborne o rozvojových 

témach (Angažovaný 

dialóg partnerov o 

rozvojovej spolupráci)  

 

 

 

39 934,80 

 

 

Vzdelávanie 

 

 

17 267,53 

07/02 Človek 

v ohrození, o.z.  

 

Modelové školy globálneho 

vzdelávania na Slovensku  

 

 

39 909,00 

 

Vzdelávanie 

 

9 000,00 

07/03 OZ CEEV Živica  

 

Globálne rozvojové 

vzdelávanie v pohybe  

 

35 983,68 

 

Vzdelávanie 

 

20 684,39 

07/04 eRko - hnutie 

kresťanských 

spoločenstiev 

detí  

 

Sme tu spolu  

 

 

10 820,00 

 

Vzdelávanie 

 

6 496,09 



 

 

SAMRS/2012/08 
08/03 Nadácia Pontis  

 

Globálna univerzita: 

podpora akademikov 

aktívnych v rozvojovom 

vzdelávaní  

 

 

29 941,00 

 

Vzdelávanie 

 

7 485,25 

08/05 Slovenské 

centrum pre 

komunikáciu a 

rozvoj  

 

Globálne vzdelávanie vo 

vyučovaní na základných 

školách  

 

 

26 954,40 

 

Vzdelávanie 

 

6 738,60 

08/10 Človek 

v ohrození, o.z.  

 

Globálne vzdelávanie on-

line  

 

 

27 594,20 

 

Vzdelávanie 

 

5 518,00 

 

 

  SLOVENSKÁ REPUBLIKA  - Spolufinancované projekty EÚ 

Výzva/  

projekt 

Kontraktor Názov projektu Schválená dotácia 

ODA 

Sektorová priorita Čerpanie v roku 

2012 

SAMRS/2008/EK 
EK/02 Človek 

v ohrození, o.z.  

Vzdelávanie žiakov a 

učiteľov o Miléniových 

rozvojových cieľoch v 

kontexte Afganistanu 

 

50 539,00 

 

Vzdelávanie 

 

8 211,36 

 

EK/04 Človek 

v ohrození, o.z. 

Sieť škôl a lokálnych 

komunít prispievajúcich k 

dosiahnutiu Miléniových 

rozvojových cieľov 

 

13 378,86 

 

Vzdelávanie 

 

2 011,90 

 

SAMRS/2009/EK 
EK/01 eRko - hnutie 

kresťanských 

spoločenstiev 

detí  

 

Udržateľný manažment 

prírodných zdrojov pre 

rozvoj všetkých  

 

8 462,00 

 

Vzdelávanie 

 

706,00 

EK/02 Špirála  

 

udržateľný manažment 

prírodných zdrojov pre 

rozvoj všetkých  

 

 

14208,00 

 

Vzdelávanie 

 

1 581,96 

 

SAMRS/2010/EK 
EK/03 PDCS o.z. 

Partners for 

Democratic 

Change Slovakia 

Posilňovanie 

fundraisingových kapacít 

mimovládnych rozvojových 

organizácií v strednej 

Európe  

 

 

28 780,00 

 

Vzdelávanie 

 

14 390,49 

EK/04 Centrum 

environmentálnej 

a etickej výchovy 

Živica  

 

Svet v nákupnom košíku  

 

 

9 800,65 

 

Vzdelávanie 

 

200,00 

EK/06 Slovenská 

katolícka charita 

Smerom ku klimatickej 

spravodlivosti v rozvojových 

krajinách, so zameraním na 

subsaharskú Afriku  

 

 

8 000,00 

 

Vzdelávanie 

 

1 339,20 

 

SAMRS/2011/08 

08/01 PDCS o.z. 

Partners for 

Democratic 

Change Slovakia 

V4 Aid - United Support for 

Millennium Development 

Goals  

 

 

19 658,65 

 

Vzdelávanie 

 

9 100,00 

08/02 

 

 

Nadácia Pontis  

 

 

Vzdelanie prináša zmenu!  

 

 

18023,90 

 

Vzdelávanie 

 

2 182,22 



 

08/03 Slovenské 

centrum pre 

komunikáciu a 

rozvoj  

 

 

Stredoeurópska sieť 

globálnej zodpovednosti  

 

 

19 000,00 

 

Vzdelávanie 

 

3 212,31 

 

SAMRS/2012/10 
10/01 eRko - hnutie 

kresťanských 

spoločenstiev 

detí  

 

Ukončime vylúčenie - 

Umožnime naplnenie 

Miléniových rozvojových 

cieľov 

 

9 630,25 

 

Vzdelávanie 

 

3 852,10 

10/02 Nadácia Milana 

Šimečku  

 

Zlepšenie merania kvality a 

dopadu globálneho 

vzdelávania v školách  

 

 

30 341,20 

 

Vzdelávanie 

 

12 130,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   

ROZPOČET ORGANIZÁCIE  



 

Rozpočet organizácie 
 

 

Stav čerpania rozpočtu SAMRS za rok 2012 

MZVaEZ SR zabezpečilo financovanie SAMRS v súlade s Kontraktom. Rozpočet schválený pre SAMRS na rok 

2012 je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

 

 Rozpočet SAMRS na rok 2012 

 

  Položka 

 

Ekonomická 

klasifikácia 

 

                    Popis výdavkov     suma v EURO 

1   610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 161 126,00 

2   620 Poistné a príspevok do poisťovní 15 290,00 

3       1+2 

 

Osobné výdavky spolu 176 416,00 

4   630 Tovary a služby 152 000,00 

5   

 

Tovary a služby spolu 152 000,00 

6   640 Bežné transfery 5 652 520,00 

7      7+8 640 Bežné transfery spolu 5 652 520,00 

8   710 Obstarávanie kapitálových aktív 0 

9     710 Obstarávanie kapitálových aktív, spolu 0 

10  3+5+9+11   SPOLU na rok  2012: 5 980 936,00 

 

V priebehu roka 2012 bol rozpočet SAMRS upravený nasledovne: 

 rozpočtové opatrenie č. RO/000001/2012 - navýšenie rozpočtu SAMRS o 2 541 535,- €, čo predstavovalo presun 

nevyčerpaných prostriedkov zo zmluvne viazaných projektov rozpočtového roka 2011. Rozpočtové opatrenie sa 

týkalo kategórie 640 Bežné transfery 

 rozpočtové opatrenie č. RO/0000006/2012 - viazanie rozpočtových prostriedkov vo výške 2 100 000,00 EURO  v rámci 

požiadavky MF SR v súvislosti s konsolidáciou verejných financií v roku 2012. Rozpočtové opatrenie sa týkalo 

kategórie 640 Bežné transfery 

 rozpočtové opatrenie č. RO/0000013/2012 - presun prostriedkov na krytie zmluvne viazaných projektov vo výške 1 062 

021,94 EURO do nasledujúceho rozpočtového roka (kategória 640 Bežné transfery) 

 rozpočtové opatrenie č. RO/0000017/2012 - navýšenie prostriedkov v kategórii v kategórii 620 Poistné a príspevky do 

poisťovní o 46 000,00 EURO rozpočet v kategórii 620 nezohľadňoval reálnu zákonnú výšku odvodov  

 presun finančných prostriedkov z kategórie 630 Tovary a služby na podpoložku 642015 Transfery jednotlivcom a 

neziskovým právnickým osobám na nemocenské dávky vo výške 174,00 EURO 

 presun finančných prostriedkov z kategórie 620 Poistné a príspevky do poisťovní do kategórie 630 Tovary a služby vo 

výške 629,00 EURO 

 presun finančných prostriedkov z kategórie 640 Bežné transfery na 630 Tovary a služby vo výške              23 176,00 

EURO. Uvedené finančné prostriedky z podpoložky 649001  sa nám v roku 2012 nepodarilo vyčerpať, pretože 

kontraktor nedoručil v potrebnom termíne na SAMRS žiadosť o úhradu platby, na ktorú boli pôvodne tieto prostriedky 

určené 



 

Čerpanie rozpočtu SAMRS 

 V kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania boli finančné prostriedky čerpané v súlade so 

schváleným rozpočtom. 

 V kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní boli finančné prostriedky čerpané v súlade s upraveným rozpočtom. 

Úprava rozpočtu bola nutná z dôvodu, že schválený rozpočet nezohľadňoval reálnu zákonnú výšku odvodov. 

 V kategórii 630 Tovary a služby bolo výdavky čerpané v súlade s upraveným rozpočtom. Výdavky boli určené na 

zabezpečenie chodu SAMRS. 

 V kategórii 640 Bežné transfery boli výdavky čerpané v súlade s rozpočtom, pričom čerpanie zdroja 111 

predstavovalo výšku 3 062 112,00 EURO a čerpanie zdroja 131B ( nevyčerpané prostriedky z roku 2011) bolo vo výške 

1 940 919,00 EURO. 

Ku 31.12.2012 bol rozpočet SAMRS čerpaný vo výške 5 402 152,00 EURO, čo predstavuje 99,93 % upraveného rozpočtu. 

Výdavky spojené s činnosťou SAMRS (610, 620, 630, 642015) predstavujú z sumu 399 121,00 EURO. 

 

 
Čerpanie rozpočtu SAMRS k 31.12.2012 

 
 

Ekonomická 

klasifikácia 

 

 

Schválený rozpočet 

 

 

Upravený rozpočet 

 

 

Čerpanie 

 

% podiel k upravenému 

rozpočtu 

 
 

610 

 

 

161 126,- 

 

161 126,- 

 

161 092- 

 

99,98 % 

 

620 

 

 

15 290,- 

 

 

60 661,- 

 

60 613,- 

 

99,93 % 

 

630 

 

 

152 000,- 

 

 

175 631,- 

 

175 582,- 

 

99,98 % 

 

640 

 

Z toho ODA 

 

5 652 520,- 

 

 

5 009 031,- 

 

5 004 865,- 

 

99,92 % 

 

 

5 650 860,- 

 

5 007 197,- 

 

5 003 031,18,- 

 

99,93% 

 

 

SPOLU: 5 980 936,- 5 406 449,- 5 402 152,18 99,93 % 

 

 

Celkové čerpanie rozpočtu SAMRS za rok 2012 v EURO – rozdelenie výdavkov: 

Celkové čerpanie : 5 402 152,18 

Z toho ODA: 5 003 031,18 

  (z toho vzájomné započítanie pohľadávky: 647,40 EUR) 

Náklady SAMRS: 399 121,00 

SPOLU:                                                                                                                                                  5 402 152,18 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

ORGANIZÁCIE  
 



 

Personálne zabezpečenie 

 
Pre rok 2012 bola pre SAMRS stanovená systemizácia s 12 pracovnými miestami.  K 31.12.2012 mala agentúra 10 

zamestnancov: 

riaditeľ: Mgr. Lucia Lacková                                                              

asistent - 1 zamestnanec, personalista a ekonóm - 1 zamestnanec, účtovník a mzdár - 1 zamestnanec, finančný manažér - 

1 zamestnanec, projektový manažér - 5 zamestnancov 

 

Organizačná štruktúra SAMRS k 31.12.2012 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niektoré služby boli zabezpečené dodávateľským spôsobom: správa internetovej stránky, upratovanie priestorov, BOZP,  

údržba softvéru, kontrola vyúčtovania projektov, CETIR. 

 

 

 

 

 

           riaditeľ 

         asistent finančný manažér projektový manažér 

personalista  a ekonóm 

účtovník a mzdár 

finančný manažér 
projektový manažér 

projektový manažér 

 
projektový manažér 

 

projektový manažér 

 
projektový manažér 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   

HODNOTENIE A ANALÝZA 

VÝVOJA ORGANIZÁCIE  

V ROKU 2012 
 



 

Hodnotenie a analýza  

vývoja organizácie v roku 2012 
 

 

SAMRS v roku 2012 pokračovala v konsolidácii a posilňovaní riadiacich mechanizmov, v zefektívňovaní činnosti 

a v komunikácii s partnermi a verejnosťou 

Hlavné činnosti organizácie boli vykonávané v zmysle zmluvy so zriaďovateľom a schváleného Národného programu ODA 

2012. V roku 2012 SAMRS v spolupráci s MZVaEZ SR pokračovala v implementácii programu CETIR (Centrum na 

odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem. V tomto roku tiež pokračovala  evaluácia vybraných projektov, ktoré boli 

implementované v rámci programu SlovakAid v Keni.  

Začiatkom roka 2012 SAMRS, v zmysle programového dokumentu MZVaEZ SR, zahájila program vysielania dobrovoľníkov 

do rozvojových krajín. Program bol od začiatku pozitívne vnímaný a v prvom roku implementácie bolo do zahraničia 

vyslaných 16 mladých dobrovoľníkov. 

V novembri 2012 sa za osobnej účasti štátneho tajomníka MZVaEZ SR Petra Buriana, početných predstaviteľov vlády 

Kenskej republiky (ministrov verejnej správy a turistiky, námestníkov ministrov školstva a vysokého školstva, vedy a techniky, 

ako aj predstaviteľov rezortov zahraničných vecí, obchodu, zdravotníckych služieb, verejného zdravia a hygieny, 

poľnohospodárstva a životného prostredia a nerastných surovín), slovenských a  kenských mimovládnych rozvojových 

organizácií, pobočiek medzinárodných organizácií so sídlom v Nairobi, predstaviteľov iných donorských krajín, slovenských 

a kenských podnikateľov, ako aj slovenských a kenských novinárov, konalo v Nairobi  Slovenské rozvojové fórum. Išlo 

o prvé podujatie tohto druhu, ktoré slovenská diplomacia zorganizovala v jednej z prioritných krajín oficiálnej rozvojovej 

pomoci Slovenskej republiky. Cieľom Slovenského rozvojového fóra bolo, spoločne s predstaviteľmi kenskej vlády 

a kenských mimovládnych organizácií, zhodnotiť takmer 17-ročné pôsobenie slovenských mimovládnych rozvojových 

organizácií a takmer 10-ročné fungovanie programu SlovakAid v Keni; posúdiť doterajšie skúsenosti a zadefinovať stratégie 

a politiky pre nasledujúce obdobie tak, aby slovenská rozvojová spolupráca s Keňou bola efektívna, adresná a udržateľná 

z dlhodobého hľadiska. Dvojdňové rokovania v rámci rozvojového fóra boli zamerané na tri hlavné témy:  Programový 

prístup slovenskej ODA v Keni a zostavenie CSP (Country Strategy Paper); Rozvojová spolupráca so zahraničnými donormi; 

Koordinácia aktivít slovenských subjektov a zapojenie podnikateľov do slovenskej ODA v Keni. V Keni pôsobia slovenské 

mimovládne rozvojové organizácie už od r. 1996.  Za uvedené obdobie si Slovensko a slovenské rozvojové organizácie 

získali v Keni značné uznanie a tešia sa vysokému kreditu.  

Významnou témou v roku 2012 bolo zapájanie podnikateľských subjektov do aktivít rozvojovej spolupráce. Za týmto 

účelom MZVaEZ SR zorganizovalo v decembri informačný seminár zameraný na prezentáciu koncepcie zapájania 

podnikateľov do rozvojovej spolupráce (ODA SR) a nástrojov podpory exportu a investícií v prioritných krajinách. Na 

podujatí, ktoré bolo zorganizované pod záštitou štátneho tajomníka MZVaEZ Petra Buriana, sa zúčastnila široká 

podnikateľská verejnosť, podnikateľské združenia a zväzy a zástupcovia vládnych a mimovládnych organizácií. Experti 

MZVaEZ SR vo svojich prezentáciách účastníkom seminára predstavili základné mechanizmy, ciele a modality zapájania 

slovenských podnikateľských subjektov do ODA SR, oboznámili tiež účastníkov podujatia so situáciou vo vybraných 

krajinách a informáciami o úspešne zrealizovaných projektoch, na ktoré nadviazali podnikateľské aktivity slovenských 

firiem. 

V októbri 2012 sa na pôde MZVaEZ SR konala hodnotiaca konferencia OECD za účasti predsedu Výboru OECD pre 

rozvojovú pomoc (OECD/DAC). Cieľom konferencie vyhodnotiť plnenie odporúčaní vyplývajúcich z hodnotenia systému 

rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, ktoré OECD vykonala v roku 2011 (tzv. Special Peer Review).  

 

V oblasti bilaterálnej pomoci, je potrebné opätovne znížiť počet cieľových krajín ODA SR a zamerať sa na tie teritoriálne 

a sektorové oblasti, kde je Slovenská republika schopná poskytnúť pridanú hodnotu. K dosiahnutiu týchto cieľov je 

potrebná užšia spolupráca s prijímateľmi pomoci a zavedenie programového prístupu. Zároveň je nevyhnutné 

implementovať jednotlivé odporúčania už spomínaného hodnotenia - Special Peer Review - Výboru OECD pre rozvojovú 

pomoc (OECD/DAC). 

Model implementácie dvojstrannej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky, ktorého ťažiskom sú dotácie na relevantne 

malé projekty v trvaní približne dva roky, poskytované na základe výziev, bude potrebné v budúcnosti prehodnotiť najmä 

z pohľadu efektívnosti, účinnosti a dopadov. Veľká administratívna náročnosť malých projektov nie je v súlade 

s kapacitnými možnosťami SAMRS.   



 

V súvislosti so snahou o zefektívnenie fungovania aktuálneho systému implementácie bilaterálnej ODA SR sa na konci roka 

2012 začali aktivity súvisiace so zavedením nového manažérsko-informačného systému pre SAMRS a pre žiadateľov 

o dotáciu (kontraktorov). Informačný systém by mal do značnej miery znížiť administratívnu záťaž  pre všetky 

zainteresované subjekty a  poskytovať relevantné informácie o jednotlivých aktivitách v rámci programu SlovakAid.  

Systém tiež zabezpečí štatistické vykazovanie poskytovanej ODA SR v súlade so smernicami Výboru OECD pre rozvojovú 

pomoc (OECD/DAC) a v budúcnosti bude tvoriť základ pre zvýšenie transparentnosti rozvojovej pomoci Slovenskej 

republiky v zmysle odporúčaní Programu zmien EÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLAVNÉ SKUPINY 

UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV 

ORGANIZÁCIE  

  

                   



 

Hlavné skupiny užívateľov  

výstupov organizácie 

 
 
Hlavné skupiny užívateľov SAMRS sú subjekty registrované v Slovenskej republike, predovšetkým mimovládne organizácie, 

štátne inštitúcie, podnikateľské subjekty a samosprávy. Podrobný prehľad ich zapojenia  do rozvojovej spolupráce je 

uvedený v nasledujúcej časti, najmä v kontexte realizácie konkrétnych projektov. Ďalším odberateľom výstupov 

organizácie je MZVaEZ SR, pre ktoré SAMRS pripravuje podklady pre strategické, koncepčné a legislatívne zámery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   

PREHĽAD PROJEKTOV 

UKONČENÝCH V ROKU 2012  



 

Programové krajiny 
 

KEŇA  

Názov projektu: Rozšírenie jestvujúceho komunitného centra "Ostrov nádeje" - výstavba zdravotného strediska s lôžkovou 

časťou, poskytovanie zdravotnej starostlivosti a prevencie pre 10 000 obyvateľov oblasti Rusinga Island v Keni 

Registračné číslo: SAMRS/2009/06/03 

Hlavná sektorová priorita: Zdravotníctvo 

Kontraktor: Humanistické centrum Narovinu (www.humanistickehnutie.sk) 

Partner v krajine: Humanist Centre of Kenya 

Dotácia ODA SR:  189 307,00 EURO  

Doba realizácie projektu: december 2009 - február 2012 

 

Humanistické centrum Narovinu dokončilo v roku 2012 realizáciu svojho projektu Rozšírenie jestvujúceho komunitného 

centra "Ostrov nádeje" - výstavba zdravotného strediska s lôžkovou časťou. Hlavným cieľom projektu bolo znížiť úmrtnosť a 

poskytnúť odbornú a kvalifikovanú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov odľahlej oblasti Rusinga Island, so špeciálnym 

dôrazom na deti a matky, a pacientov postihnutých HIV/AIDS. V rámci projektu bolo vybudované a vybavené zdravotné 

centrum, zaškolený zdravotnícky personál a zorganizované osvetové kampane a vzdelávacie programy pre miestnu 

komunitu.  V zdravotnom stredisku sa momentálne poskytuje zdravotná starostlivosť pre takmer 40 % obyvateľov Rusinga 

Island. 

 

Názov projektu: Vybudovanie chovného zariadenia na produkciu sterilných samcov tse-tse múch pre ich eradikáciu na 

postihnutých územiach Kene 

Registračné číslo: SAMRS/2009/06/04 

Hlavná sektorová priorita: Potravinová bezpečnosť  

Kontraktor: Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied  (www.zoo.sav.sk) 

Partner v krajine: Kenya Agriculture Research Centre 

Dotácia ODA SR:  167 507,68 EUR  

Doba realizácie projektu: január 2010 - jún 2012 

 

Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied ukončil  v roku 2012 projekt Vybudovanie chovného zariadenia na produkciu 

sterilných samcov tse-tse múch pre ich eradikáciu na postihnutých územiach Kene, ktorý reagoval na potreby lokalít 

postihnutých kolóniami nebezpečných tse-tse múch spôsobujúcich spavú nemoc (africká trypanosomiáza) u ľudí, a  

naganu u dobytka. Cieľom projektu bolo zaviesť metódu tzv. sterilného hmyzu na kontrolu populácií tse-tse múch, ktorá je 

kľúčovou pre úplné vyčistenie postihnutého územia od tse-tse múch. V rámci projektu bolo vybudované chovné 

zariadenie pre produkciu sterilných samcov tse-tse múch a genetické laboratórium. Ústav zoológie Slovenskej akadémie 

vied napomohol pri rekonštrukcii priestorov, dodal najnovšiu chovnú technológiu a zabezpečil zaškolenie pracovníkov v jej 

prevádzkovaní. Odstránením ochorení, ktoré tse-tse muchy prenášajú sa umožní zavedenie chovu vysoko produktívneho 

typu dobytka, čo má veľký význam z hľadiska potravinovej bezpečnosti a  rozvoja vidieka v Keni.   

 

Názov projektu: Komplexná podpora matiek a detí žijúcich s HIV/AIDS v distrikte Kwale,  obvod Msambweni, Keňa 

Registračné číslo: SAMRS/2010/03/07 

Hlavná sektorová priorita: Zdravotníctvo  

Kontraktor: MAGNA Deti v núdzi  (www.magna.sk) 

Partner v krajine: Msambweni Hospital 

Dotácia ODA SR:  237 652,00 EURO 

Doba realizácie projektu: december 2010 – jún 2012 

 

Projekt Komplexná podpora matiek a deti žijúcich s HIV/AIDS v distrikte Kwale, obvod Msambweni, Keňa, ktorý zrealizovala 

organizácia Magna Deti v núdzi, mal za cieľ zabezpečiť plnohodnotný život novorodencov bez nákazy HIV a zlepšiť kvalitu 

života osôb postihnutých HIV/AIDS s dôrazom na matky a deti. Vďaka tomuto projektu došlo v  Kwale k výraznému zníženiu 

výskytu prípadov prenosu HIV z matky na dieťa, a k zdokonaleniu a supervízie antivírusovej (tzv. ARV - anti-retroviral) liečby  

pre detských a dospelých pacientov v regionálnej nemocnici Msambweni. Poskytnutím adekvátnej nutričnej podpory 

všetkým hospitalizovaným detským pacientom sa výrazne zvýšila šanca na ich prežitie. Magna poskytla know-how 

a skúsenosti v oblasti komplexnej zdravotnej starostlivosti o HIV postihnuté osoby nielen do nemocnice v Msambweni, ale 

aj do ďalších zdravotníckych zariadení v oblasti.  



 

 

Názov projektu: Rehabilitačné centrum Bosco Boys, Nairobi 

Registračné číslo: SAMRS/2010/03/08  

Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie 

Kontraktor: SAVIO o.z.  (www.savio.sk) 

Partner v krajine: Don Bosco Development Office (www.dbdon.org) 

Dotácia ODA SR: 132 684,00 EURO  

Doba realizácie projektu: november 2010 - február 2012 

 

Projekt Rehabilitačné centrum Bosco Boys, Nairobi bol zameraný na rehabilitáciu, výchovu a vzdelávanie detí a to najmä 

siroty, polosiroty, deti z nefunkčných rodín alebo sa nachádzajúcich v núdzi z ekonomických či sociálnych dôvodov. Deti 

vďaka projektu rehabilitačného centra získali nielen strechu nad hlavou, stravu, zdravotnú starostlivosť a základné 

vzdelanie, ale predovšetkým dôstojné prostredie na život. Projekt tiež podporil formálne vzdelávanie na základnej škole 

Don Bosco Primary School a vzdelávanie odchovancov centra na technických a stredných školách. Projekt umožnil 

viaceré mimoškolské aktivity a neformálne vzdelávanie detí v praktických odboroch a zručnostiach. Učiteľom, 

vychovávateľom, ale aj rodičom detí boli poskytnuté pedagogické a psychologické školenia. Projekt nielen umožnil 

skvalitnenie starostlivosti  o deti ulice, ale mal pozitívny dopad aj na ich osobnostný rozvoj a opätovné zaradenie do 

domácej komunity.  

 

Názov projektu: Napime sa zo slnka - využitie solárnej energie v Keni 

Registračné číslo: SAMRS/2010/12/01 

Hlavná sektorová priorita: Využívanie solárnej energie 

Kontraktor: AUREX, s.r.o  (www.aurex.sk) 

Partner v krajine: Muringa Holdings Ltd. 

Dotácia ODA SR:  207 160, 00 EURO  

Doba realizácie projektu: november 2010 – február 2012 

 

Cieľom projektu Napime sa zo slnka bolo prispieť k boju proti klimatickým zmenám znižovaním emisií skleníkových plynov a 

využitím technológií zameraných na obnoviteľné zdroje energie. Vzhľadom k tomu, že Keňa je krajinou bohatou na 

slnečnú energiu, zámerom projektu bolo využitie solárnych technológií pre každodenné potreby vidieckeho obyvateľstva, 

najmä pre prístup k  hygienicky vyhovujúcej pitnej vode. V rámci projektu bolo inštalovaných päť fotovoltických 

komplexov a päť zariadení na dezinfekciu vody.  

 

Názov projektu: Stratégia ochrany lesov pre zabezpečenie bilancie uhlíka a zachovanie biodiverzity v podmienkach 

zmeny klímy 

Registračné číslo: SAMRS/2010/14/01 

Hlavná sektorová priorita: Ochrana životného prostredia  

Kontraktor: Vedecká agentúra pre lesníctvo a ekológiu (www.efra.sk) 

Partner v krajine: Kenya Forestry Research Institute 

Dotácia ODA SR:  124 656,00 EURO  

Doba realizácie projektu: november 2011 - jún 2012 

 

Projekt Stratégia ochrany lesov pre zabezpečenie bilancie uhlíka a zachovanie biodiverzity v podmienkach zmeny klímy 

bol určený na  vypracovanie štúdie, ktorá slúži ako návrh opatrení na ochranu lesných zdrojov, udržanie zásob uhlíka v 

lesoch a zlepšenie manažmentu lesov s cieľom zvýšiť zásoby uhlíka a zabezpečiť zachovanie biodiverzity lesných 

ekosystémov v Keni.  

 

Názov projektu: Podpora budovania odborných kapacít pre aktivity v oblasti zmeny klímy  a adaptácie 

Registračné číslo: SAMRS/2010/15/01 

Hlavná sektorová priorita: Ochrana životného prostredia 

Kontraktor: Slovenský hydrometeorologický ústav (www.shmu.sk) 

Partner v krajine: Kenský meteorologický ústav 

Dotácia ODA SR:  104 529,00 EURO  

Doba realizácie projektu: december 2010 - máj 2012 

 



 

Projekt Podpora budovania odborných kapacít pre aktivity v oblasti zmeny klímy a adaptácie, realizoval Slovenský 

hydrometeorologický ústav v spolupráci s Kenským metrologickým ústavom. Cieľom projektu bolo zmapovanie 

a vyhodnotenie odborných, finančných a inštitucionálnych kapacít v Keni v oblasti adaptácie a zmierňovania zmeny 

klímy. V rámci projektu došlo k vypracovaniu technickej správy, v ktorej sú identifikované potreby  a slabé miesta 

v súčasnom systéme kapacít pre problematiku zmeny klímy a vypracovaný návrh nového systému budovania kapacít 

v tejto oblasti. Štúdia je zameraná na najzraniteľnejšie sektory v krajine, najmä poľnohospodárstvo, lesníctvo a vodné 

hospodárstvo.  

 

 

JUŽNÝ SUDÁN 

 

Názov projektu: Tréningové centrum Sv. Petra Clavera v Rumbeku v Južnom Sudáne 

Registračné číslo: SAMRS/2009/05/03 

Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie 

Kontraktor: eRko - hnutie kresťanských spoločenstiev detí  (www.erko.sk) 

Partner v krajine: Tréningové centrum Sv. Petra Clavera, Sudán 

Dotácia ODA SR:   144 635,00 EURO 

Doba realizácie projektu: január 2010 - máj 2012 

 

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí – eRko ukončilo v roku 2012 projekt s názvom Tréningové centrum Sv. Petra Clavera 

v Rumbeku v Južnom Sudáne. Cieľom projektu bolo vyškoliť technických pracovníkov  v oblasti elektrických a solárnych 

technológií, ako aj technológií pre dlhodobo udržateľné užívanie vody. Hnutie eRko v rámci projektu zriadilo v oblasti Lakes 

tréningové centrum, v ktorom vyškolilo desiatky mladých technikov, ktorým sa na základe získania manuálnych 

a odborných zručností v oblasti elektrických a slnečných technológií a ekologického hospodárstva zároveň zvýšila 

možnosť uplatnenia sa na trhu práce. Študenti a absolventi tréningov tiež zrealizovali viacero malých projektov 

zameraných na podporu miestnych komunít, ako napr. inštalácie solárnych a elektrických systémov a systémov vodných 

púmp.  

 

 

Názov projektu: Rozvoj kapacít v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a komunitnom zdravotníctve v špecifických 

podmienkach Južného Sudánu 

Registračné číslo: SAMRS/2009/05/05 

Hlavná sektorová priorita: Zdravotníctvo 

Kontraktor: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (www.fzasp.truni.sk) 

Partner v krajine: Diocese of Rumbek 

Dotácia ODA SR:  149 858,00 EURO  

Doba realizácie projektu: január 2010 – máj 2012 

 

Projekt Trnavskej univerzity s názvom Rozvoj kapacít v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a komunitnom zdravotníctve 

v špecifických podmienkach Južného Sudánu, mal za cieľ zlepšiť dostupnosť a kvalitu zdravotníckej starostlivosti 

v oblastiach Mapuordit a Nyamlellu. Trnavská univerzita vyslala do danej oblasti niekoľko lekárov a špecialistov, čím došlo 

k okamžitému zlepšeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti v danej komunite. Prostredníctvom vzdelávacieho programu 

pre miestnych obyvateľov v oblasti zdravotníctva a ošetrovateľstva projekt zároveň prispel k vyškoleniu kvalifikovaného 

pomocného zdravotníckeho personálu a sociálnych pracovníkov v týchto oblastiach. 

 

Názov projektu: Základné vzdelanie pre žiakov v Manguo-Maridi 

Registračné číslo: SAMRS/2010/04/01 

Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie 

Kontraktor: SAVIO o.z. (www.savio.sk) 

Partner v krajine: BOSCOAID (www.donboscosudan.org/boscoaid) 

Dotácia ODA SR:  137 741,62 EURO  

Doba realizácie projektu: november 2010 - február 2012 

 

Cieľom  projektu občianskeho  združenia SAVIO bolo zlepšiť prístup k vzdelaniu  pre deti a dospelých v osade Manguo 

pri meste Maridi v Južnom Sudáne. Projekt sa realizoval s  dôrazom na posilnenie rodovej rovnosti vo vzdelávaní. Vďaka   



 

modernizácii pôvodnej budovy základnej školy a  zlepšenia jej vybavenosti došlo   k sprístupneniu kvalitnejšieho 

vzdelania nielen pre deti, ale aj dospelých, ktorí  navštevujú večerné kurzy. SAVIO tiež zrealizovalo tréningy pre 

miestnych učiteľov, s  cieľom zvyšovania  ich kvalifikácie, pedagogických a  psychologických zručností    a motivácie. 

V rámci projektu  sa uskutočnilo aj niekoľko výchovných táborov pre  deti,  ktoré boli zamerané na zdravotnú osvetu 

a osobnostný rozvoj. 

 

 

 

Názov projektu: Obnova poľnohospodárstva modernými technológiami v Maridi 

Registračné číslo: SAMRS/2010/12/02 

Hlavná sektorová priorita: Rozvoj poľnohospodárstva 

Kontraktor: SAVIO o.z.  (www.savio.sk) 

Partner v krajine: BOSCOAID (www.donboscosudan.org/boscoaid) 

Dotácia ODA SR:  185 263,00 EURO  

Doba realizácie projektu: november 2010 - apríl 2012 

 

SAVIO ukončilo v roku 2012 projekt Obnova  poľnohospodárstva modernými technológiami v Maridi. Projekt reagoval 

na klimatické zmeny, ktoré postihujú najmä  základný zdroj obživy – poľnohospodárstvo. Cieľom projektu bola preto 

adaptácia na zmenu klímy, tak aby   sa poľnohospodárstvo  mohlo stať zdrojom  obživy v okrese Maridi  v Južnom 

Sudáne. V rámci projektu boli zrealizované tréningy v spôsoboch moderného obhospodarovania. Poľnohospodárska 

teória a  prax sa dokonca stala trvalou súčasťou učebných programov na miestnej základnej škole.  V rámci projektu  

bola tiež vytvorená banka osív na pomoc obyvateľom, a bol zavedený systém požičiavania  poľnohospodárskych 

nástrojov.   SAVIO so svojim miestnym partnerom tiež  zaviedlo program    mikropôžičiek ako prostriedku na podporu 

vlastného efektívneho hospodárenia    miestnych obyvateľov. Vybudovanie zavlažovacieho systému napomohlo 

k zníženiu závislosti na počasí v tejto lokalite.  

 

 

AFGANISTAN 

Názov projektu: Rozvoj kapacity ľudských zdrojov na Kábulskej polytechnickej univerzite  

Registračné číslo: SAMRS/2009/09/02  

Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie  

Kontraktor: Slovenská technická univerzita v Bratislave (www.stuba.sk)  

Partner v krajine: Kabul Polytechnic University (www.polytechnic-kabul.org) 

Dotácia ODA SR: 143 667,83 EURO 

Doba realizácie projektu: november 2009 -  január 2012 

 

V období od novembra 2009 do januára 2012 bol Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave realizovaný úspešný 

projekt v Afganistane s názvom Rozvoj kapacity ľudských zdrojov na Kábulskej polytechnickej univerzite. Cieľom projektu 

bolo prispieť k zlepšeniu kvality technického vzdelávania v Afganistane prostredníctvom budovania partnerstva medzi 

Slovenskou technickou univerzitou a Kábulskou polytechnickou univerzitou. Projekt poskytol priestor pre transfer nových 

poznatkov na úrovni vyššieho vzdelávania v oblasti technických vied do Afganistanu. Táto skutočnosť je vzhľadom na 

predchádzajúcu izoláciu a zlý stav vysokého školstva v krajine veľmi pozitívna. Afganskí vysokoškolskí pedagógovia získali 

možnosť rozšíriť svoje vedomosti o nové poznatky a takto modernizovať učebné osnovy svojich predmetov. 

Prostredníctvom projektu  boli na Polytechnickej univerzite v Kábule zavedené nové študijné programy, ktoré zvýšili záujem 

o štúdium na tejto vysokej škole. O úspechu tohto projektu svedčí aj súčasná realizácia nadväzujúceho projektu Slovenskej 

technickej univerzity s názvom: Vybudovanie laboratória potravinárskej mikrobiológie a chemického inžinierstva na 

Kábulskej polytechnickej univerzite. 

 

Názov projektu: Socio-ekonomický rozvoj vidieka v Afganistane  

Registračné číslo: SAMRS/2009/09/04  

Hlavná sektorová priorita: Rozvoj poľnohospodárstva  

Kontraktor: Človek v ohrození, o.z.  (www.clovekvohrozeni.sk) 

Partner v krajine: Afghan Women Resource Center 

Dotácia ODA SR: 137 136,35 EURO 

Doba realizácie projektu: január 2010 -  jún 2012 

 



 

Cieľom projektu Socio-ekonomický rozvoj vidieka v Afganistane realizovaného organizáciou Človek v ohrození, bolo 

podporenie socio-ekonomického rozvoja chudobných vidieckych komunít v afgánskej provincii Parwan, prostredníctvom 

aktívnej inklúzie žien. V rámci projektu sa odborných školení zúčastnilo 400 žien. Školenia boli zamerané na zefektívnenie 

domácej poľnohospodárskej produkcie, skvalitnenie výživy a zlepšenie zdravia členov domácností zapojených do 

projektu. Vzhľadom na nepriaznivú socio-ekonomickú situáciu negramotných a pologramotných vidieckych žien bolo 

potrebné poskytnúť ženám nielen adekvátne vedomosti a zručnosti, ale aj materiálne vybavenie a podporu v prístupe na 

miestne trhy. Významnou súčasťou projektu bolo podporenie rodovej rovnosti na komunitnej úrovni, a to aj 

prostredníctvom zvýšenia povedomia miestnych mužov o potrebe vzdelávania žien a ich zapojenia sa do ekonomického 

života. 

 
Projektové krajiny 
 

ZÁPADNÝ BALKÁN 

SRBSKO 

 
Názov projektu: Lokálne samosprávy v Srbsku - Prostredie pre spoluprácu a podnikanie 

Registračné číslo: SAMRS/2009/02/17 

Hlavná sektorová priorita: Budovanie trhového prostredia  

Kontraktor: Slovensko-srbská obchodná komora (www.ssok.eu) 

Partner v krajine: Chamber of Commerce, Vojvodina 

Dotácia ODA SR: 130 886,35 EURO 

Doba realizácie projektu: november 2009 – január 2012 

 

Projekt mal za cieľ umožniť srbským podnikateľom bližšie spoznať podnikateľské prostredie na Slovensku a vice versa. 

Cieľovou skupinou projektu boli lokálne samosprávy, relevantné podnikateľské subjekty a obchodné komory. V rámci 

projektu sa uskutočnili  edukačno – prezentačné semináre, odborné prezentácie jednotlivých lokálnych samospráv, päť 

medzinárodných podnikateľských fór (v Novom Sade, Belehrade a Bratislave), dve medzinárodné sympóziá o investičných 

možnostiach v Srbsku a pomoci Slovenskej republiky Srbsku na ceste do EÚ,  ako aj  štyri špecializované business workshopy 

v Kovačici, Pirote, Novom Sade a Bratislave. Tieto stretnutia umožnili zlepšiť informovanosť o podnikateľskom prostredí v 

Srbsku a Slovenskej republike, o možnostiach spolupráce na miestnej úrovni  (v rámci lokálnych samospráv) ako aj na 

úrovni komôr a partnerských organizácií; otvorila sa diskusia s relevantnými  aktérmi o otázkach fungovania srbských 

samospráv, boli využité skúsenosti slovenských odborníkov v tejto oblasti, rovnako tiež v oblasti legislatívy a obchodného 

poradenstva. 

 

Názov projektu: Slnečná energia pre hendikepované deti v Srbsku 

Registračné číslo: SAMRS/2010/08/17 

Hlavná sektorová priorita: Využívanie solárnej energie 

Kontraktor: Thermosolar Žiar, s.r.o.  (www.thermosolar.sk) 

Partner v krajine: Ministerstvo práce a sociálnej politiky Srbskej republiky  

Dotácia ODA SR: 155 528,75 EURO 

Doba realizácie projektu: január 2011 – jún 2012 

 

Hlavným cieľom projektu bolo poskytnutie pomoci v oblasti modernizácie lokálnej energetickej infraštruktúry a 

k efektívnejšiemu využitiu obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu bolo nainštalovaných 208 kusov slnečných 

kolektorov (416 m2), tepelné výmenníky a kompletné zariadenie pre solárny ohrev teplej úžitkovej vody v ústavoch 

sociálnej starostlivosti pre zdravotne postihnuté deti a mládež (Dom za decu i lica ometena u razvoju "DR NIKOLA 

ŠUMENKOVIĆ", Stamnica Dom za decu "KOLEVKA", Subotica Decji dom "MLADOST" Kragujevac). Okrem zlepšenia 

technickej infraštruktúry priniesol projekt úsporu 209 000 kWh tepelnej energie a finančnú úsporu 20 000 EURO; zlepšenie 

pracovných podmienok pre zamestnancov ústavov, životných podmienok a zdravotníckych služieb pre deti.  

 

 

 



 

MACEDÓNSKO 

Názov projektu: Posilnenie malých a stredných podnikov - cesta k hospodárskemu rastu  a integrácii s EÚ 

Registračné číslo: SAMRS/2009/04/06 

Hlavná sektorová priorita: Podpora malého a stredného podnikania   

Kontraktor: Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislava  (www.web.sopk.sk) 

Partner v krajine: Hospodárska komora Macedónska (Economic Chamber of Macedonia)  

Dotácia ODA SR:  66 997,85 EURO 

Doba realizácie projektu: október 2009 – apríl 2012 

 

Cieľom projektu Posilnenie malých a stredných podnikov - cesta k hospodárskemu rastu a integrácii s EÚ  bola identifikácia 

bariér podnikania a ekonomického rastu,  návrhy na ich elimináciu  ako aj podpora kooperačných aktivít firiem a ich 

internacionalizácia. Hlavnými výsledkami projektu boli: spracovaná analýza podnikateľského prostredia, jej prezentácia 

podnikateľom a štátnym orgánom; vytvorenie Podnikateľskej platformy ako diskusného fóra pre zlepšovanie 

podnikateľského prostredia, ako aj kooperačné stretnutia so zahraničnými firmami a podpora vytvorených partnerstiev.   

 

Názov projektu: Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne (Prenos skúseností z tranzície prostredníctvom grantového 

programu pre analytikov a novinárov v Macedónsku, Albánsku   a Čiernej Hore) 

Registračné číslo: SAMRS/2011/10/02 

Hlavná sektorová priorita: Posilnenie občianskej spoločnosti 

Kontraktor: Nadácia  PONTIS (www.nadaciapontis.sk) 

Partner v krajine: Balkan Civil Society Development Network (www.balkancsd.net) 

Dotácia ODA SR:  99 993,00 EUR 

Doba realizácie projektu: september 2011 - november 2012 

 

Cieľom projektu bolo prispieť k posilneniu kapacít odbornej verejnosti západného Balkánu (Čiernej Hory, Macedónska a 

Albánska) a jej zapojenie do tvorby verejnej politiky týkajúcej sa európskej integrácie cez transfer slovenských skúseností. 

Na naplnenie tohto cieľa bol vytvorený malý  grantový program na zapojenie mladých analytikov a novinárov  do riešenia 

otázok európskej integrácie západného Balkánu. Podporené projekty (celkovo 11) vo všetkých troch zapojených 

krajinách prispeli k skvalitneniu a efektívnemu komunikovaniu argumentov o výhodách a dopadoch vstupu do EÚ (na 

príklade Slovenska), ktoré širokej a odbornej verejnosti sprostredkovali analytici a novinári. Tým bola zvýraznená pozícia 

slovenských expertov ako relevantného zdroja informácií a skúseností z prístupového procesu a zároveň ako mediátorov 

kontaktov s Bruselom. Projekt tiež prispel k zvýšeniu odborných kapacít mladých expertov a novinárov, predovšetkým  

zlepšeniu ich advokačných zručností a tvorby analytických materiálov. Spracované analytické štúdie a štúdie z 

prístupového procesu Slovenskej republiky budú využité na posilnenie komunikačných stratégií vlád Macedónska, 

Albánska a Čiernej Hory v eurointegračnom procese a tvorbu ďalších politík. 

 

ČIERNA HORA 

Názov projektu: Distribúcia pitnej vody z nových pramenísk 

Registračné číslo: SAMRS/2011/05/12 

Hlavná sektorová priorita: Sektor vodného hospodárstva  

Kontraktor: Združenie za ekonomickú prosperitu Záhoria (www.zepz.sk) 

Partner v krajine: VP Vodovod i kanalizacija Podgorica 

Dotácia ODA SR:   195  812,37 EURO 

Doba realizácie projektu: október 2011 – august 2012 

 

Cieľom projektu bolo zásadné vylepšenie zásobovania hlavného mesta Podgorica vodou, a to  výstavbou nových zdrojov 

pitnej vody a distribučných potrubí.  V rámci projektu boli zabezpečené  nové zdroje pitnej vody -   vyvŕtané a 

infraštruktúrne vybavené nové studne, ktoré dodávajú vodu v kapacite  130l/s ;  bol zabudovaný súčasný magistrálny 

rozvod pitnej vody 450mm v dľžke 2,4 km. Projekt umožnil pripojenie vodovodného potrubia z nových pramenísk na vodný 

zdroj Dinoša v celkovej dĺžke 1 600 m, čím sa zlepšilo zásobovanie mesta, ktoré sa dlhodobo borí s problémom nedostatku 

vody. Projekt bol súčasťou budovania komplexnejšieho a kvalitnejšieho systému distribúcie pitnej vody z vodného zdroja 

Dinoša, čo je hlavný zdroj zásobovania vodou, ktorý má pokryť nielen súčasné, ale aj budúce potreby mesta a jeho 

bezprostredného okolia.  

 



 

 

Názov projektu: Národný konvent o EÚ v Čiernej Hore 

Registračné číslo: SAMRS/2011/10/13 

Hlavná sektorová priorita: Budovanie demokratických inštitúcií 

Kontraktor: Výskumné centrum SFPA  (www.sfpa.sk) 

Partner v krajine: Evropski pokret u Crnoj Gori, Podgorica 

Dotácia ODA SR:  95 974,90 EURO  

Doba realizácie projektu: október 2011 - november 2012 

 

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie permanentnej, otvorenej a širokej platformy pre verejnú diskusiu o otázkach 

súvisiacich so vzťahom Čiernej Hory  a  EÚ, o potrebných reformách a ďalších otázkach kľúčových pre čiernohorskú 

spoločnosť. Rovnako tiež zapojenie širšej verejnosti do tvorby národných politík a pozícií Čiernej Hory v agende európskej 

integrácie prostredníctvom vytvorenia sektorových komunít - pracovných skupín Národného konventu o EÚ v Čiernej Hore.  

Priamym výsledkom projektu bolo vytvorenie permanentného inštitucionalizovaného fóra  pre  systematickú, koherentnú, 

kontinuálnu, tematicky štruktúrovanú debatu o špecifických otázkach vzťahov EÚ – Čierna Hora; projekt zjednodušil 

spracovávanie  národných pozícií k partikulárnym otázkam pre zástupcov vlády Čiernej Hory v rokovaniach s EÚ 

a vytváranie celospoločenského konsenzu v konkrétnych  otázkach (spolu 4 pracovné skupiny, 16 zasadaní týchto skupín 

a 2 plenárne zasadnutia). Projekt tiež prispel k zvýšeniu povedomia obyvateľov Čiernej Hory o potrebe komplexných 

reforiem v súlade s európskym acqui communautaire. Prispel k budovaniu expertných kapacít vládnych i mimovládnych 

organizácií a zlepšeniu pripravenosti Čiernej Hory na integráciu do medzinárodných štruktúr.  

 

BOSNA A HERZEGOVINA 

Názov projektu: Centrum pomoci pre ženy v  Srebrenici 

Registračné číslo: SAMRS/2009/ A/03 

Hlavná sektorová priorita: Sociálna infraštruktúra a služby 

Kontraktor: Nadácia Pomocné ruky (www.nadaciapomocneruky.sk) 

Partner v krajine: Bosfam, o.z. bosnianskej rodiny, Tuzla 

Dotácia ODA SR:   163 094,69 EURO 

Doba realizácie projektu: február 2010 – február 2012 

Projekt bol zameraný na vytvorenie inštitucionálnej podpory na pomoc ženám v okrese Srebrenica. Cieľovou skupinou  

projektu bolo približne 500 sociálne a ekonomicky znevýhodnených žien.  V rámci projektu bola zrekonštruovaná budova, 

v ktorej bolo zriadené Centrum pomoci  ženám. Centrum postupne nadviazalo spoluprácu s podobnými organizáciami vo 

svete. Bola zrealizovaná štúdia a spracovaná digitalizovaná databáza údajov o situácii žien v Srebrenici a celom okrese, 

ktorá pomáha pri realizácii pomoci konkrétnym ženám a ich deťom. Centrum vytvorilo programy vzdelávania žien 

(počítačové kurzy, kurzy účtovníctva,  kurzy tkania, vyšívania, pletenia odevov;  program psycho-sociálnej pomoci pre 

ženy a deti), realizuje poradenstvo v oblasti zdravotnej starostlivosti a  zdravotného poistenia, ako aj právne poradenstvo. 

Bola vytvorená chránená dielňa, a uskutočnený prieskum trhu, ako výrobky predávať fyzicky aj prostredníctvom internetu. 

Príjem z činnosti dielne zabezpečí financovanie nákladov na prevádzku Centra a chránenej dielne v budúcnosti. Projekt 

prispel k zviditeľneniu situácie žien, v ktorej sa ocitli v dôsledku ozbrojeného konfliktu a k hľadaniu možnosti normalizácie ich 

postavenia, k zlepšeniu ich postavenia na trhu práce a prispel k celkovému zlepšeniu situácie týchto žien v spoločnosti. 

 

Názov projektu: Budovanie národných kapacít v oblasti implementácie systémov manažérstva kvality a systémov 

environmentálneho manažérstva v Čiernej Hore, Macedónsku a Bosne a Hercegovine 

Registračné číslo: SAMRS/2009/04/03 

Hlavná sektorová priorita: Ochrana životného prostredia  

Kontraktor: Astraia, s.r.o.  (www.astraia.sk) 

Partner v krajine: Ekonomická komora Čiernej Hory  

Dotácia ODA SR:  165 349,13 EURO 

Doba realizácie projektu: marec 2010 – marec 2012 

 

Hlavným cieľom projektu  bolo vybudovanie kapacít pre implementáciu a certifikáciu systémov manažérstva kvality a 

systémov environmentálneho manažérstva v Čiernej Hore, Macedónsku, Bosne a Hercegovine so snahou zaistiť dlhodobý  

a pozitívny vplyv na ekonomiku a efektívnosť. V rámci projektu sa  uskutočnil   seminár zameraný na zvýšenie povedomia 

o význame týchto systémov,  transfer know-how v oblasti implementácie a certifikácie QMS a EMS (prostredníctvom 

tréningov a  vyškolením miestnych špecialistov). Projekt tiež umožnil implementáciu a certifikáciu QMS a EMS  v ôsmich 



 

vybraných organizáciách. Bola zrealizovaná  študijná cesta siedmych špecialistov z  Čiernej Hory, Macedónska, Bosny 

a Hercegoviny na Slovensko. Projekt umožnil vyškolenie  stredného  a  vrcholového podnikového manažmentu, miestnych 

konzultantov, interných audítorov a personálu vo vybraných spoločnostiach.  

 

Názov projektu: Zvýšenie odbornosti kľúčových skupín vládnych zamestnancov pôsobiacich v oblasti prípravy 

euroatlantickej integrácie 

Registračné číslo: SAMRS/2010/08/10 

Hlavná sektorová priorita: Budovanie demokratických inštitúcií  

Kontraktor:  Slovenská Atlantická Komisia (www.ata-sac.org) 

Partner v krajine: Centre for Security Studies, Sarajevo, Bosna a Hercegovina 

Dotácia ODA SR: 180 282,83 EURO 

Doba realizácie projektu: november 2010 – júl 2012 

Cieľom projektu bolo prispieť k budovaniu demokratických inštitúcií Bosny a Hercegoviny prostredníctvom realizácie 

transferu skúseností Slovenskej republiky  zameraného na zvýšenie úrovne demokracie, efektívnosti a transparentnosti 

centrálnych vládnych inštitúcií,  využitie unikátneho know-how z predvstupových procesov a tým napomôcť integrácii 

Bosny a Hercegoviny do štruktúr  EÚ a NATO. V rámci projektu sa uskutočnila séria tréningov a konzultácií s relevantnými 

štátnymi inštitúciami: pre Ministerstvo zahraničných vecí a Ministerstvo obrany týkajúcich sa reforiem v prospech plnenia 

podmienok, ktoré identifikuje NATO Membership Action Plan; odborné konzultácie pre štátnych úradníkov týkajúcich sa 

transparentnosti a efektívnosti dohľadu nad procesmi transformácie bezpečnostného sektora;  odborný seminár so 

zameraním na transfer skúseností z prípravy reforiem vládnych inštitúcií v kontexte prístupového procesu do EÚ; odborný 

seminár pre štátnych úradníkov o úlohe médií a mimovládneho sektoru pri podpore prístupových procesov do EÚ;  účasť 

partnerských organizácií na medzinárodnej konferencii GLOBSEC 2011; vypracovanie analýzy týkajúcej sa 

inštitucionálnych reforiem v kontexte euroatlantickej integrácie;  vykonanie analýzy týkajúcej sa životného cyklu 

podnikateľských subjektov; odborné konzultácie pre štátnych úradníkov, ktorí majú v kompetencii reguláciu 

podnikateľského prostredia a vypracovanie štúdie s návrhmi opatrení. Projekt prispel k lepšej koordinácií medzi vládnymi 

inštitúciami pri príprave kvalitnejších a transparentnejších reforiem podporujúcich euroatlantickú integráciu Bosny 

a Hercegoviny ako aj k zvýšeniu kvality a transparentnosti verejných služieb v oblasti podpory podnikateľského prostredia 

v Bosne  a Hercegovine. 

 

Názov projektu:  EÚ v škole 

Registračné číslo: SAMRS/2010/08/32 

Hlavná sektorová priorita: Budovanie demokratických inštitúcií 

Kontraktor: Centrum pre európsku politiku (www.cpep.sk) 

Partner v krajine: Pedagogický inštitút Tuzla 

Dotácia ODA SR: 134 894,33 EURO  

Doba realizácie projektu:  január 2011 - október 2012 

 

Hlavným cieľom projektu bolo v spolupráci s  regionálnymi školskými autoritami, učiteľmi a metodikmi pre stredné školy 

vytvoriť pilotný projekt vzdelávania učiteľov pre implementáciu tém európskej integrácie do stredoškolských osnov v 

kantóne Tuzla, ktorý sa má stať základom pre zavedenie tém európskej integrácie v celej Bosne a Hercegovine.  V rámci 

série seminárov si učitelia rozšírili poznatky o európskych integračných procesoch na základe príkladov praxe zo Slovenskej 

republiky; bola vytvorená sieť vyškolených učiteľov a metodikov, ktorí zakomponovali témy  o európskej integrácii do 

učebných osnov 122 základných a stredných školách; bol vydaný  metodický materiál – pracovné listy k štyrom hlavným 

okruhom tém európskej integrácie: Dejiny a hodnoty EÚ, Politické aspekty integrácie, Ekonomické aspekty a Mobilita 

študentov a učiteľov v EÚ.  Tematika európskej integrácie sa dostala do učebných plánov škôl v kantóne Tuzla a bude ju 

možné rozšíriť aj na ostatné časti Bosny a Hercegoviny.  

 

VÝCHODNÉ PARTNERSTVO  

GRUZÍNSKO 

Názov projektu: Podpora adaptácie a na mieru šitá pomoc pri integrovaní rodín presídlencov  v regióne Khobi v Gruzínsku 

Registračné číslo: SAMRS/2010/06/06 

Hlavná sektorová priorita: Rozvoj poľnohospodárstva 

Kontraktor: Slovenská katolícka charita (www.charita.sk) 

Partner v krajine: Ministerstvo pre presídlencov, utečencov a bývanie, Gruzínsko  

Dotácia ODA SR:  145 619,18  EURO 



 

Doba realizácie projektu:  november 2010 - február 2012 

 

Cieľom projektu Slovenskej katolíckej charity, s názvom Podpora adaptácie a na mieru šitá pomoc pri integrovaní rodín 

presídlencov v regióne Khobi v Gruzínsku, bolo zlepšenie riadenia a koordinácie pomoci pre zraniteľné skupiny 

presídlencov na regionálnej úrovni  v Gruzínsku a zlepšenie podmienok pre ich socio-ekonomickú integráciu do lokálnych 

komunít. Životné podmienky presídlencov boli skvalitnené prostredníctvom aktivít zameraných na skvalitnenie bývania a 

vybudovanie vodovodu. Rodinám presídlencov boli tiež vytvorené podmienky na rozvoj vlastných poľnohospodárskych 

aktivít (prostredníctvom zakúpenia osiva, hnojiva, náradia a nástrojov pre obrábanie pôdy), čím si dokázali zabezpečiť 

sebestačnosť v niektorých druhoch plodín a časť mohli predať na trhu. Do projektu boli zapojení aj obyvatelia dediny 

Lokca, ktorí do projektu prispeli finančne, ako aj vytvorením partnerstiev s rodinami presídlencov. Týmto bola podporená 

aj spoločenská integrácia presídlených rodín. Aktivity projektu zahŕňali tiež spracovanie analýzy súčasnej situácie pri 

poskytovaní pomoci presídlencom na regionálnej úrovni v Gruzínsku a akčného plánu pre implementáciu prioritnej 

pomoci pre presídlencov. 

 

Názov projektu: Riadenie verejných financií na miestnej samosprávnej úrovni  v Gruzínsku 

Registračné číslo: SAMRS/2010/06/01 

Hlavná sektorová priorita: Budovanie demokratických inštitúcií 

Kontraktor: NISPAcee (www.nispa.sk) 

Partner v krajine: Národná agentúra životného prostredia, Gruzínsko 

Dotácia ODA SR:  190 612,81 EURO 

Doba realizácie projektu:  november 2010 - november 2012 

 

Projekt Riadenie verejných financií na miestnej samosprávnej úrovni v Gruzínsku bol implementovaný Asociáciou inštitúcií 

a škôl verejnej správy v strednej a východnej Európe – NISPAcee. Jeho cieľom bolo posilnenie integrácie 

a administratívnych kapacít v Gruzínsku na miestnej samosprávnej úrovni prostredníctvom budovania kapacít na 

realizáciu Regionálnej rozvojovej stratégie financovanej Európskou úniou. Projekt bol zameraný na vzdelávanie v oblasti 

verejných financií, bol vypracovaný  školiaci modul o riadení financií na miestnej úrovni v Gruzínsku, vrátane školiacich 

materiálov. Prostredníctvom štyroch kurzov realizovaných v Tbilisi bolo vyškolených 107 úradníkov miestnych samospráv 

z rôznych častí Gruzínska a zároveň bolo vyškolených 9 gruzínskych školiteľov, ktorí sú odborne pripravení vzdelávať ďalších 

zamestnancov samospráv. 

 

Názov projektu: Georgia: Knocking on EU’s Door 

Registračné číslo: SAMRS/ 2011/06/12 

Hlavná sektorová priorita: Budovanie demokratických inštitúcií 

Kontraktor: Slovenská atlantická komisia (www. ata-sac.org) 

Partner v krajine: Levan Mikeladze Foundation (www.mikeladzefoundation.org) 

Dotácia ODA SR:   91 416,53  EURO 

Doba realizácie projektu: september 2011 - september 2012 

 

Slovenská atlantická komisia realizovala v Gruzínsku projekt Georgia: Knocking on EU’s Door, zameraný na posilnenie 

demokratických inštitúcií v Gruzínsku a na podporu euro-atlantických integračných ambícií krajiny prostredníctvom 

transferu unikátnych skúseností Slovenskej republiky s demokratickou tranzíciou a predvstupovými reformami. Realizované 

boli semináre a workshopy so zástupcami gruzínskej štátnej správy a predstaviteľmi Ministerstva obrany a ozbrojených síl. 

Uskutočnený bol aj workshop pre zástupcov mimovládnych organizácií a prostredníctvom slovensko-gruzínskych 

podnikateľských fór bol poskytnutý priestor pre posilnenie hospodárskej spolupráce Slovenska a Gruzínska. 

 

MOLDAVSKO 

Názov projektu: Slovensko a európska budúcnosť Moldavska  

(budovanie kapacít pre dialóg moldavského mimovládneho sektora so štátnou administratívou pre európsku budúcnosť 

Moldavska) 

Registračné číslo: SAMRS/ 2010/06/04 

Hlavná sektorová priorita: Posilnenie občianskej spoločnosti 

Kontraktor: Nadácia Pontis  (www.nadaciapontis.sk) 

Partner v krajine: East Europe Foundation (www.eef.org.ua) 



 

Dotácia ODA SR:  89 281,81  EURO 

Doba realizácie projektu: december 2010 - august 2012 

 

Cieľom projektu, Slovensko a európska budúcnosť Moldavska, bolo prispieť k budovaniu kapacít mimovládnych 

organizácií Moldavska a k zintenzívneniu komunikácie mimovládneho sektora so štátnou správou o európskej budúcnosti 

Moldavska na základe praktických skúsenosti Slovenska. Aktivity Nadácie Pontis boli adresované mimovládnym 

organizáciám zastrešeným Národnou radou pre participáciu. Projekt umožnil využitie komplexného prístupu k posilneniu 

kapacít moldavských mimovládnych organizácií, prostredníctvom školiacich aktivít, študijných ciest na Slovensko, 

spracovania štúdií, realizácie advokačných kampaní a podobne. 

 

Názov projektu: Zavedenie systému environmentálne vhodného nakladania s odpadom  z elektrických a elektronických 

zariadení 

Registračné číslo: SAMRS/ 2011/06/01 

Hlavná sektorová priorita: Ochrana životného prostredia   

Kontraktor: Slovenská agentúra životného prostredia  (www.sazp.sk) 

Partner v krajine: Environmental Pollution Prevention Office within the Ministry of Environment  

Dotácia ODA SR:  71 168, 07  EURO 

Doba realizácie projektu: október 2011 - október 2012 

 

Slovenská agentúra životného prostredia realizovala v priebehu rokov 2011-2012 v Moldavsku projekt Zavedenie systému 

environmentálne vhodného nakladania s odpadom z elektrických a elektronických zariadení, ktorého cieľom bolo 

vytvorenie systému environmentálne vhodného nakladania s odpadom z elektrických a elektronických zariadení 

v Moldavsku. Vypracované boli analýzy súčasného stavu nakladania s elektroodpadmi a súvisiacej moldavskej legislatívy. 

Hlavným výsledkom projektu bol návrh komplexného systému nakladania s  elektroodpadom, vrátane návrhu 

inštitucionálneho zabezpečenia a  téz legislatívnych predpisov. Realizáciou projektu sa vytvorili dobré predpoklady pre 

vytvorenie systému zhodnocovania elektroodpadu v Moldavsku, na báze európskeho modelu rozšírenej zodpovednosti 

výrobcov. 

 

UKRAJINA 

Názov projektu: Ukrajina v medzinárodnom obchode po vstupe do WTO 

Registračné číslo: SAMRS/2008/03/31 

Hlavná sektorová priorita: Budovanie trhového prostredia  

Kontraktor:  Slovenská obchodná a priemyselná komora (web.sopk.sk) 

Partner v krajine: Zakarpatská obchodná a priemyselná komora  

Dotácia ODA SR: 67 156,84 EURO 

Doba realizácie projektu:  marec 2009 - august 2012 

 

Celkovým cieľom projektu bolo prispieť k zjednodušeniu a zefektívneniu  obchodnej spolupráce medzi Slovenskou 

republikou a Ukrajinou prostredníctvom odovzdávania skúseností Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory vo 

vydávaní osvedčení a certifikátov o pôvode tovaru. Projekt prispel  k vytvoreniu lepších podmienok  pre  rast výmenného 

obchodu, zjednodušeniu colných procedúr pre tovary prepustené do režimu dočasného dovozu alebo tranzitu. V rámci 

projektu sa uskutočnili praktické a informačné semináre pre Zakarpatskú obchodnú a priemyselnú komoru a podnikateľov, 

obchodná misia ukrajinských podnikateľov na Slovensku a slovenských podnikateľov na Ukrajine, ako aj slovensko-

ukrajinské podnikateľské fórum, ktoré  prispelo k nadviazaniu širšej spolupráce rôznych inštitúcií. 

 

 

Názov projektu: Budovanie národných kapacít v oblasti implementácie systémov manažérstva kvality a systémov 

environmentálneho manažérstva v Ukrajine 

Registračné číslo: SAMRS/2009/07/03 

Hlavná sektorová priorita: Ochrana životného prostredia 

Kontraktor: ASTRAIA s.r.o  (www.astraia.sk) 

Partner v krajine: Centrum čistejších technológií, Ukrajina  

Dotácia ODA SR: 139 951,77 EURO 

Doba realizácie projektu: január 2010 – október 2012 

 



 

Projekt  Budovanie národných kapacít v oblasti implementácie systémov manažérstva kvality a systémov 

environmentálneho manažérstva v Ukrajine sa zameral na budovanie kapacít a vytvorenie podmienok pre implementáciu 

a certifikáciu systémov manažmentu kvality a systémov environmentálneho manažmentu v miestnych malých a stredných 

podnikoch formou tréningov, seminárov a praktickej implementácie týchto systémov v pilotných podnikoch.  

 

 

Názov projektu: Sociálna stanica ROMSON 

Registračné číslo: SAMRS/2009/07/16 

Hlavná sektorová priorita: Sociálna infraštruktúra a služby 

Kontraktor: Tabita n.o. 

Partner v krajine: ROMSOM - Kultúrna asociácia Rómov v Zakarpatskej oblasti, Užhorod 

Dotácia ODA SR: 132 866,45 EURO  

Doba realizácie projektu: november 2009 – január 2012 

 

Projekt Sociálna stanica ROMSON bol zameraný na vybudovanie sociálnej stanice v centre Užhorodu a na rozvinutie jej 

základných sociálnych a humanitárnych služieb. Cieľovou skupinou boli najchudobnejšie vrstvy obyvateľov Užhorodu, 

prevažne Rómovia, matky - samoživiteľky a bezdomovci. V rámci projektu boli zrekonštruované priestory stanice, vytvorila 

sa sieť dobrovoľníkov a bola zahájená činnosť humanitného skladu ROMSOM.  Stanica začala poskytovať základnú 

zdravotnú starostlivosť, poradenské služby, osvetu, humanitárnu pomoc (vo forme šatstva a jedla) a sanitárnu pomoc. 

Zrealizovaná bola tiež séria prednášok zameraná na zvýšenie povedomia o osobnej hygiene a hygiene v domácnostiach, 

prevencii chorôb, zodpovednosti a legislatíve. Ďalšia časť aktivít bola zameraná na zvýšenie zručností personálu stanice v 

plánovaní a riadení sociálnych služieb a vedení účtovnej agendy. 

 

Názov projektu: Vysoké školy ako zdroj posilňovania občianskej spoločnosti v susednej Ukrajine; Slovensko - 

sprostredkovateľ  na ceste ukrajinských akademikov do nového európskeho univerzitného priestoru 

Registračné číslo: SAMRS/2009/07/18 

Hlavná sektorová priorita: Budovanie demokratických inštitúcií 

Kontraktor: Academia Istropolita Nova  (www.ainova.sk) 

Partner v krajine: Ľvovská národná univerzita Ivana Franka  

Dotácia ODA SR: 127 746,49 EURO 

Doba realizácie projektu: február 2010 – január 2012 

Projekt sa sústredil na rozvoj občianskej spoločnosti cez rozvoj a vzdelávanie cieľovej skupiny, ktorou boli vysokoškolskí 

pedagógovia z Ľvovskej národnej univerzity a jej partnerské a kooperujúce vzdelávacie inštitúcie v regióne. Cieľom 

projektu bolo oboznámiť ich s vývojom v Európskej únii a možnostiach, ktoré im EÚ poskytuje ako susedskej krajine. Cieľom 

bolo tiež sprostredkovanie stretnutí a kontaktov so slovenskými univerzitami, oboznámenie cieľovej skupiny s fungovaním 

univerzít na Slovensku a prenos skúseností z transformačného procesu v oblasti vysokého školstva prostredníctvom 

študijných ciest na Slovensko a medzinárodnej konferencie na Ukrajine.  

 

Názov projektu: Národný konvent o EÚ na Ukrajine  

Registračné číslo: SAMRS/2010/06/09 

Hlavná sektorová priorita: Budovanie demokratických inštitúcií  

Kontraktor: Výskumné centrum SFPA (RC SFPA) - (www.sfpa.sk) 

Partner v krajine: Národný inštitút strategických štúdií  

Dotácia ODA SR:   209 334, 64 EURO 

Doba realizácie projektu: október 2010 - august 2012 

 

Cieľom projektu  bolo vytvorenie permanentnej, otvorenej a širokej platformy na verejnú diskusiu o otázkach súvisiacich so 

vzťahmi Ukrajina – EÚ, o potrebných reformách a ďalších otázkach kľúčových pre ukrajinskú spoločnosť;  zapojenie širšej 

odbornej verejnosti do tvorby národných politík a pozícií Ukrajiny v agende európskej integrácie, ako aj vytvorenie 

dlhodobo spoľahlivého, interaktívneho a stáleho informačného zdroja pre všetky segmenty ukrajinskej spoločnosti o EÚ. 

Priamym výsledkom projektu bolo vytvorenie permanentného inštitucionalizovaného fóra na systematickú, koherentnú, 

kontinuálnu, tematicky štruktúrovanú debatu o špecifických otázkach vzťahov EÚ – Ukrajina, podpora formulovania 

národných pozícií a vytváranie celospoločenského konsenzu v konkrétnych otázkach (spolu 4 pracovné skupiny, 24 

zasadaní týchto skupín a 2 plenárne zasadnutia). Projekt tiež prispel k budovaniu expertných kapacít vládnych i 

mimovládnych organizácií, štruktúrovaniu informácií o EÚ podľa sektorového záujmu hlavných segmentov ukrajinskej 

spoločnosti a zlepšil pripravenosť Ukrajiny na integráciu do medzinárodných štruktúr. Kľúčovými výstupmi projektu boli aj 

sektorové odporúčania pre vládu Ukrajiny, web stránka, publikácia a  rozsiahla mediálna prezentácia eurointegračného 

procesu. 



 

 

Názov projektu: Európa v škole 

Registračné číslo: SAMRS/2010/06/18 

Hlavná sektorová priorita: Budovanie demokratických inštitúcií  

Kontraktor: Centrum pre európsku politiku  (www.cpep.sk) 

Partner v krajine: Zakarpatský inštitút post-diplomového vzdelávania učiteľov  

Dotácia ODA SR:  116 475, 28 EURO 

Doba realizácie projektu: november 2010 – máj 2012 

 

Projekt vzdelávania učiteľov v Zakarpatskej, Ţitomírskej, Doneckej a Odeskej oblasti bol pilotným projektom pre 

implementáciu tém európskej integrácie do stredoškolských osnov  na celej Ukrajine. V spolupráci s regionálnymi školskými 

autoritami, učiteľmi a metodikmi pre stredné školy bol počas seminárov a workshopov spoločne vytvorený tréningový 

manuál  s informáciami, cvičeniami a ďalšími návrhmi adekvátnych metodík pre stredoškolské vyučovanie v štyroch 

hlavných okruhoch tém európskej integrácie. Účastníci vzdelávacieho programu boli spoluautormi textov prispôsobených  

pre konkrétne potreby stredných škôl na Ukrajine a zároveň ich overili vo vyučovacom procese. 

 

 

BIELORUSKO 
 

 

Názov projektu: Spolupráca pre komunitu: podpora medzisektorovej spolupráce v Bielorusku na základe slovenských 

skúseností 

Registračné číslo:  SAMRS/2009/07/10  

Hlavná sektorová priorita:  Posilnenie občianskej spoločnosti 

Kontraktor: Nadácia Pontis  (www.nadaciapontis.sk) 

Partner v krajine: Svetová asociácia Bielorusov ‘Batskauschyna’  

Dotácia ODA SR:  10 5578,00 EURO 

 Doba realizácie projektu: február 2010 - január 2012 

 

 

Projekt  Spolupráca pre komunitu: podpora medzisektorovej spolupráce v Bielorusku na základe slovenských skúseností 

mal za cieľ prispieť k dlhodobému posilneniu udržateľnosti bieloruských mimovládnych organizácií. Mimovládny sektor sa 

považuje za jeden z hlavných komponentov občianskej spoločnosti a je nevyhnutný pri formovaní tzv. good governance. 

Výsledkom projektu bolo vytvorenie partnerstiev a vyškolenie viacerých predstaviteľov miestnych mimovládnych 

organizácií, ktoré boli do projektu zapojené pomocou vytvoreného komplexného systému školení.  Počas projektu sa 

kládol dôraz aj na vytvorenie neformálnej siete bieloruských mimovládnych organizácií, prostredníctvom ktorej spolu môžu 

efektívne spolupracovať aj po skončení projektu.  

 

 

Názov projektu: Výskum a vzdelávanie v oblasti medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí pre Bielorusko  

Registračné číslo: SAMRS/2011/11/01  

Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie  

Kontraktor: Univerzita Komenského v Bratislave (www.uniba.sk) 

Dotácia ODA SR:   49 400,00 EURO 

Doba realizácie projektu: september 2011 - december 2012 

 

 

Ako môže vzdelávanie pomôcť rozvoju demokracie a dodržiavaniu ľudských práv? Ako možno vytvoriť pochopenie pre 

multikulturalitu? Ako sa vlády a občania môžu vyrovnať s výzvami, s ktorými sa stretáva naša spoločnosť? Projekt Výskum a 

vzdelávanie v oblasti medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí pre Bielorusko sa snažil nájsť odpovede na tieto 

otázky prostredníctvom aktivít zameraných na vzdelávanie, politiku a zdieľanie myšlienok alebo skúseností. Súčasťou 

projektu bolo vytvorenie štipendijného fondu pre zabezpečenie magisterského a doktorandského štúdia pre študentov, 

ktorí boli vylúčení zo škôl z politických alebo iných dôvodov a ktorí majú záujem študovať na Slovensku. Projekt sa zameral 

na získanie teoretických vedomostí o európskom a medzinárodnom práve, študenti si zlepšili svoje zručnosti, poznatky a 

kvalifikáciu v oblasti európskej integrácie a budovaní inštitúcií v súvislosti s agendou Európskej únie. Taktiež sa zameral na 

zvýšenie objemu a kvality vzdelávania bieloruských študentov práva a medzinárodných vzťahov. 

 

 

 



 

JUŽNÉ SUSEDSTVO 

EGYPT 

Názov projektu: Podpora pozorovania prezidentských parlamentných volieb v Egypte 

Registračné číslo: SAMRS/2011/A/01 

Hlavná sektorová priorita: Posilnenie občianskej spoločnosti  

Kontraktor: Občianske oko (www.obcianskeoko.sk) 

Partner v krajine: The Egyptian Organisation for Human rights (www.en.eohr.org) 

Dotácia ODA SR:  48 205,76  EURO 

Doba realizácie projektu:  september 2011 - marec 2012 

 

Projekt Podpora pozorovania prezidentských parlamentných volieb v Egypte, realizovaný organizáciou Občianske oko, si 

kládol za cieľ posilniť kapacity volebných pozorovateľov pri parlamentných a prezidentských voľbách v Egypte v roku 

2011. Realizácia projektu bol ovplyvnená zmenou spôsobu a termínu konania volieb, plánované aktivity však boli 

realizované. Prostredníctvom projektu sa dosiahlo posilnenie a  skvalitnenie občianskeho dohľadu nad transparentnosťou 

volebného procesu. 

 

TUNISKO 

Názov projektu: Zvyšovanie kapacít domácich volebných pozorovateľov v Tunisku 

Registračné číslo: SAMRS/ 2011/B/01 

Hlavná sektorová priorita: Posilnenie občianskej spoločnosti 

Kontraktor:  Občianske OKO (www.obcianskeoko.sk) 

Partner v krajine: Tuniské združenie pre demokratické prebudenie   

Dotácia ODA SR:   64 449,47  EURO 

Doba realizácie projektu: január 2012 - december 2012 

 

Projekt organizácie Občianske OKO, s názvom Zvyšovanie kapacít domácich pozorovateľov v Tunisku, bol zameraný na 

zvýšenie kapacít tuniskej partnerskej organizácie L’Association Tunisienne pour l’Eveil Démocratique v špecifických 

oblastiach volebného pozorovania, ktoré si vyžadujú špecializovanú odbornú prípravu a  sú relatívne zriedkavo zahrnuté 

do aktivít pozorovateľských organizácií. Realizácia aktivít projektu bola ovplyvnená posúvaním termínu volieb 

a turbulentnou situácia v krajine. Tuniským volebným pozorovateľom boli prostredníctvom aktivít projektu odovzdané 

expertízne poznatky potrebné pre zvládnutie monitorovania volieb.  

 

Názov projektu: Úlohy občianskej spoločnosti v transformačnom období:  slovenské skúsenosti pre Tunisko 

Registračné číslo: SAMRS/ 2011/B/02 

Hlavná sektorová priorita: Posilnenie občianskej spoločnosti  

Kontraktor:  PDCS o.z. Partners for Democratic Change Slovakia  (www.pdcs.sk) 

Partner v krajine: Conscience Politique pour l'éducation des jeunes  

Dotácia ODA SR:  63 627, 63  EURO 

Doba realizácie projektu: január 2012 - október 2012 

 

Cieľom projektu organizácie PDCS, s názvom Úlohy občianskej spoločnosti v transformačnom období: slovenské skúsenosti 

pre Tunisko, bolo posilniť pripravenosť lídrov z mimovládneho sektora a ich organizácií na úlohy spojené s transformačným 

procesom v Tunisku. Dôraz bol kladený na úlohu miestnych mimovládnych organizácií pri reforme bezpečnostného 

sektora a v oblasti ľudských práv, najmä z hľadiska posilňovania postavenia žien. V oboch krajinách boli realizované 

semináre o slovenskej skúsenosti z transformačného procesu a  o aktuálnych potrebách a situácii tuniských mimovládnych 

organizácií. Študijnej cesty na Slovensko (v rámci ktorej sa konalo niekoľko stretnutí s tunajšími mimovládnymi 

organizáciami,  semináre a verejné diskusie) sa zúčastnilo 14 zástupcov tuniských mimovládnych organizácií. Následne boli 

v Tunisku realizované tzv. miestne pracovné dielne orientované na tvorbu akčných zámerov a reflexiu ďalších potrieb 

tuniského mimovládneho sektora. Výstupom projektu je aj publikácia o rozvoji slovenskej občianskej spoločnosti, vo 

francúzskom a slovenskom jazyku. 

 



 

INÉ KRAJINY 

KIRGIZSKO 

Názov projektu: RYŽA Z UZGENU – stratégia na zníženie chudoby a rozvoj malého podnikania prostredníctvom podpory 

tradičného poľnohospodárstva v južnom Kirgizsku“ 

Registračné číslo: SAMRS/2009/08/11  

Hlavná sektorová priorita: Rozvoj poľnohospodárstva  

Kontraktor: Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj (www.sccd-sk.org) 

Partner v krajine: Medzinárodný verejný fond PANGEA (www.ifpangea.wordpress.com) 

Dotácia ODA SR: 94 301,36 EURO 

Doba realizácie projektu: január 2010 - január 2012 

 

 

Projekt Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj, Ryža z Uzgenu,  bol realizovaný Slovenským centrom pre 

komunikáciu a rozvoj počas dvoch rokov, od januára 2010 do januára 2012. Cieľom projektu bola eliminácia prejavov 

chudoby ohrozených skupín obyvateľstva - roľníkov v južnom Kirgizsku (v dedine Šorobašat) prostredníctvom zlepšenia 

podmienok v poľnohospodárskej produkcii a ich prístupu a participácii na trhu. Projekt bol zároveň zameraný na podporu 

zachovania tradičnej plodiny, kedysi veľmi známej a obľúbenej uzgenskej ryže. Roľníci sa počas realizácie projektu naučili 

efektívnym metódam pestovania ryže s dôrazom na ochranu životného prostredia a osvojili si aktivity potrebné pre 

dodanie a presadenie produktu na trhu. Dopestovaná ryža bola úspešne prezentovaná na odborných výstavách. Ryža 

z Uzgenu bola registrovaná ako obchodná značka. Aktivity projektu boli pozitívne a s veľkým záujmom prijaté samotnými 

farmármi, ako aj odbornou verejnosťou, o čom svedčí založenie šľachtiteľskej stanice priamo v dedine, kde bola ryža 

pestovaná. Roľníci si dokázali zlepšiť svoju hospodársku situáciu prostredníctvom osvojenia si modernejších metód pri 

zachovaní ich tradičného spôsobu poľnohospodárstva. 

 

ETIÓPIA 

Názov projektu: Ambulancia - zdravotná starostlivosť a vzdelanie pre Kabele 15 

Registračné číslo: SAMRS/2009/05/04 

Hlavná sektorová priorita: Zdravotníctvo 

Kontraktor: Nadácia Integra (www.integra.sk) 

Partner v krajine: Metropolitan Tabernacle Ethiopia 

Dotácia ODA SR:  143 177,42 EURO 

Doba realizácie projektu: december 2009 - január 2012 

 

V roku 2012 Nadácia Integra ukončila projekt v Etiópii s názvom Ambulancia - zdravotná starostlivosť a vzdelanie pre 

Kabele 15. Cieľom projektu bolo sprístupnenie základnej zdravotnej starostlivosti a preventívneho vzdelávania pre 

chudobné rodiny v oblasti Bihoftu – Debre Zeit. Nadácia Integra v spolupráci s etiópskou partnerskou organizáciou v rámci 

projektu zriadila funkčnú ambulanciu poskytujúcu zdravotnú starostlivosť a preventívne prehliadky pre deti navštevujúce 

miestnu školu v štvrti Kabele 15. Tento projekt výrazne prispel k zníženiu detskej úmrtnosti v cieľovej komunite z 9% na menej 

ako 1%, ako aj k zníženiu chorobnosti detí z 30% na 10%. V rámci projektu sa tiež zrealizovalo niekoľko školení  pre rodiny 

týchto detí, ktoré prispeli k zlepšeniu hygienických návykov a k uvedomeniu si dôležitosti preventívnej zdravotnej 

starostlivosti. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Projekty realizované  

v Slovenskej republike 
 

PROJEKTY VEREJNEJ INFORMOVANOSTI 

Názov projektu:  Webnoviny.sk a SITA o rozvojovej pomoci 

Registračné číslo: SAMRS/2010/INF/ 02 

Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie 

Kontraktor:  SITA Slovenská tlačová agentúra a.s (www.sita.sk) 

Dotácia ODA SR:   19 800,00 EURO 

Doba realizácie projektu: júl 2011 - október 2012 

 

Projekt Webnoviny.sk a SITA o rozvojovej pomoci mal za ciel komplexné multimediálne informovanie o rozvojovej pomoci 

a nadväzoval na úspešne realizovaný projekt Webnoviny.sk - správy o rozvojovej pomoci na celom internete (ukončený v 

máji 2010).  Hlavným cieľom projektu bolo osloviť čo najviac ľudí čítajúcich spravodajstvo prostredníctvom 

multimediálnych kanálov a zabezpečiť, aby mali prístup k jednotlivým témam týkajúcich sa problematiky  rozvojovej 

pomoci a  projektov ODA SR.  Cieľom projektu bolo tiež  zvýšenie povedomia širšej verejnosti o ODA a prezentovať 

Slovensko ako donora rozvojovej pomoci. Mediálnym výstupom bola tvorba správ a fotogalérii o rozvojovej pomoci v 

rozsahu min. 10 správ (spolu 134 správ), 2 fotogalérie mesačne, 5 správ v anglickom jazyku mesačne, publikovanie 

textových správ na portáli www.webnoviny.sk a v spravodajstvom servise SITA, vybudovanie systému fotogalérií 

(foto.webnoviny.sk) a spoluorganizáciu seminára pre kontraktorov.  

 

 

BUDOVANIE KAPACÍT ROZVOJOVEJ POMOCI  

Názov projektu: Podpora zapájania mimovládnych rozvojových organizácií do tvorby efektívneho systému slovenskej 

rozvojovej pomoci 

Registračné číslo: SAMRS/2011/12/01 

Hlavná sektorová priorita: Posilnenie občianskej spoločnosti 

Kontraktor: Platforma MVRO  (www.mvro.sk) 

Dotácia ODA SR:  49 880,89 EURO  

Doba realizácie projektu:  júl 2011 - október 2012 

 

Cieľom projektu bolo vytvoriť rámec pre koordinačné aktivity Platformy mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO). 

Aktivity sa zamerali na podporu výkonnej funkcie strešnej organizácie MVRO, na podporu práce expertných skupín, 

koordináciu odbornej spolupráce v systéme ODA SR, na podporu advokačných a mediálnych aktivít, rozvojového 

vzdelávania a verejnej informovanosti.  Implementáciou navrhovaného projektu sa sledoval zámer pokračovať v 

aktivizácii jednotlivých aktérov ODA SR a docielenia silnejšej a kvalitnejšej rozvojovej spolupráce, napĺňania cieľov 

rozvojovej spolupráce stanovených Národným programom ODA SR, Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky 

a v zmysle odporúčaní Výboru DAC OECD.  

 

ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE 

Názov projektu: Časy nových menšín 

Registračné číslo: SAMRS/2008/05/28  

Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie  

Kontraktor: Nadácia Milana Šimečku 

Dotácia ODA SR:  27 608,69 EURO 

Doba realizácie projektu: jún 2009 - február 2012 

 

 



 

Zámerom projektu Časy nových menšín bolo priniesť slovenskej verejnosti informácie z prostredia komunít nových menšín, 

obohatiť domáci diskurz o novú publikáciu venovanú migrácii, ponúknuť širokej verejnosti a osobitne študentom vysokých 

škôl možnosť oboznámiť sa s cudzími kultúrami, situáciou v krajinách, o ktorých sa často nehovorí, ako aj reflektovať tieto 

témy v domácom, umeleckom, prostredí. V rámci projektu boli zorganizované dva ročníky festivalu Týždňa nových 

menšín, ktorých cieľovou skupinou boli študenti vysokých škôl. Projekt úspešne prispel k téme zvyšovania verejnej 

informovanosti o rozvojovej pomoci s  akcentom na migrantov.  Bola publikovaná kniha „Nové menšiny“ a vytvorená 

sekcia na webstránke www.multikulti.sk.  Aktivity v rámci projektu prispeli k spopularizovaniu a skvalitneniu tejto prierezovej 

sektorovej priority (koherencie politík rozvoja a migrácie).  

 

Názov projektu: Bohatstvo rozvojových krajín 2  

Registračné číslo: SAMRS/2010/11/03  

Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie  

Kontraktor: OZ CEEV Živica (www.zivica.sk) 

Partner: Špirála  

Dotácia ODA SR:   27 847,71 EURO 

Doba realizácie projektu: január 2011 - september 2012 

 

Cieľom projektu  Bohatstvo rozvojových krajín 2 bolo nadviazať na úspešne realizovaný projekt Bohatstvo rozvojových 

krajín. Cieľovou skupinou boli žiaci stredných škôl vo veku 14 – 19 rokov. Cieľom projektu bolo aktívne zapojenie mladých 

ľudí do objavovania a spoznávania rozvojových krajín cez pozitívne a inšpiratívne informácie prostredníctvom zábavno-

poučnej súťaže. Projekt mal v žiakoch prebudiť a podporiť zodpovedné a pozitívne postoje k  rozvojovým krajinám, ich 

obyvateľom, kultúre a  životnému prostrediu.  V rámci projektu bola zriadená interaktívna multimediálna a webová stránka 

(www.bohatstvonarodov.sk) určená žiakom a študentom základných a stredných škôl ako aj ich pedagógom, ktorí sa 

venujú globálnemu vzdelávaniu a environmentálnej výchove. Web stránka je tiež venovaná širšej verejnosti, pre ktorú 

môže byť zdrojom hodnotných informácií, zaujímavostí, nápadov, ale tiež podnetom na zamyslenie sa nad našim životným 

štýlom a jeho vplyvom na životy ľudí na celom svete. Obe cieľové skupiny môžu na webovej stránke nájsť nápadito 

spracované informácie (originálne videá, mp3 nahrávky, fotky a príspevky od žiakov a študentov zapojených do súťaže). 

V rámci projektu bol tiež zrealizovaný žiacky víkendový tréningový kurz, súťaž prostredníctvom webovej stránky, ktorej víťazi 

sa zúčastnili zážitkového víkendového pobytu a bol publikovaný časopis Ďalekohľad. Projekt Bohatstvo rozvojových krajín 2   

vniesol do vzdelávania  silný pozitívny prvok o rovnocennosti a pozitívne prispel k odbúravaniu stereotypov vo vnímaní 

rozvojového sveta. 

 

Názov: Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách  

Registračné číslo: SAMRS/2010/11/04  

Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie  

Kontraktor: Človek v ohrození  (www.clovekvohrozeni.sk) 

Dotácia ODA SR:   26 197,57 EURO 

Doba realizácie projektu: november 2010 - december 2012 

 

Projekt Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách mal za cieľ prispieť k zvyšovaniu povedomia laickej a 

odbornej verejnosti o dôležitosti a zmysluplnosti globálneho rozvojového vzdelávania a poskytovania rozvojovej pomoci 

prostredníctvom vytvorenia zdrojových metodických materiálov na rozvíjanie učiteľských kompetencií, ktoré by umožnili 

učiteľom na druhom stupni základných škôl integrovať témy globálneho rozvojového vzdelávania do učebných osnov 

vybraných predmetov. Najdôležitejšími výstupmi projektu bola kreácia metodických príručiek pre predmety matematika, 

geografia, občianska náuka a výchova umením, ako aj záverečná diseminačná konferencia, na ktorej sa zúčastnilo viac 

ako 50 pedagógov so záujmom o realizáciu globálneho rozvojového vzdelávania v praxi. Projekt pozitívne prispel k 

začleneniu globálneho rozvojového vzdelávania ako plnohodnotnej súčasti vzdelávacích programov 

 

 

Názov: Odborne o rozvojových témach (Angažovaný dialóg partnerov o rozvojovej spolupráci)  

Registračné číslo: SAMRS/2011/07/01  

Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie 

Kontraktor: Nadácia Pontis (www.nadaciapontis.sk) 

Dotácia ODA SR: 39 231,53 EURO    

Doba realizácie projektu: september 2011 - august 2012 

 

Cieľom projektu v oblasti rozvojového vzdelávania, Odborne o rozvojových témach bolo stimulovanie odborného dialógu 

medzi cieľovými skupinami akademických pracovníkov, študentov, zástupcov mimovládneho sektora, vládnych 



 

predstaviteľov a predstaviteľov parlamentu. Projekt sa zameral na podporu spolupráce medzi akademickou obcou a 

rozvojovými pracovníkmi a sprostredkovaním zahraničných skúsenosti a kontaktov na akademikov v zahraničí.  Projekt, 

prostredníctvom svojich advokačných aktivít, vytvoril priestor pre intenzívnejšiu diskusiu o rozvojovej problematike 

v odborných kruhoch. V rámci projektu bolo zrealizovaných niekoľko odborní stáži pre študentov, zahraničné študijné cesty 

pre akademikov a odborná konferencia „Rozvoj a demokracia. Nové trendy v medzinárodnej rozvojovej spolupráci“  (s 

bohatou medzinárodnou účasťou a  širokým okruhom diskusných panelov), ktorej výstupom bola publikácia zborníka.  

 

Názov: Globálne rozvojové vzdelávanie v pohybe  

Registračné číslo: SAMRS/2011/07/03  

Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie 

Kontraktor: OZ CEEV Živica (www.zivica.sk) 

Dotácia ODA SR:  35 464,39 EURO 

Doba realizácie projektu: november 2011 – október 2012 

 

 

Cieľom projektu Globálne rozvojové vzdelávanie v pohybe bolo vytvoriť multimediálny výučbový softvér pre interaktívnu 

tabuľu slúžiaci na implementáciu tém globálneho rozvojového vzdelávania do formálneho vyučovania v rámci 

prierezovej témy „environmentálna výchova“. Vytvorený zdrojový vzdelávací materiál je určený pre zmysluplnú, aktívnu 

výučbu žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Bolo vytvorených 5 samostatných modulov, 

navrhnutých tak, aby poskytovali pedagógom všetky potrebné materiály pre interaktívnu výučbu s možnosťou riadiť a 

usmerňovať jej priebeh, hodnotiť študentov a podporovať u nich kritické myslenie a tímovú spoluprácu. Projekt je 

inšpiratívnym zdrojom informácií pre pedagógov pri vytváraní vlastných lekcií globálneho rozvojového vzdelávania pre 

interaktívnu tabuľu. Všetky vytvorené vzdelávacie materiály sú voľne dostupné pre všetky základné a stredné školy 

v Slovenskej republike prostredníctvom vytvorenej internetovej stránky projektu (www.zivica.sk/vpohybe) a portálu 

www.rozvojovevzdelavanie.sk.  

 

Názov: Sme tu spolu  

Registračné číslo: SAMRS/2011/07/04  

Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie 

Kontraktor:  eRko - hnutie kresťanských spoločenstiev detí  (www.erko.sk) 

Dotácia ODA SR:   10 651,09 EURO 

Doba realizácie projektu:  september 2011 – september 2012  

 

 

Cieľom projektu Hnutia kresťanských spoločenstiev detí Sme tu spolu  bolo  prostredníctvom časopisu Rebrík zvýšiť 

povedomie žiakov primárneho vzdelávania o komplexnejšej realite rozvojového sveta. Hnutie eRko vytvorilo počas 

školského roku 2011/2012  vzdelávacie materiály v detskom časopise Rebrík a prispelo tak do vzdelávacích a výchovných 

programov základných škôl a voľnočasových aktivít. Odkrývanie a osvojovanie si poznatkov  tém globálneho vzdelávania 

prebiehalo vo forme pravidelnej rubriky Sme tu spolu a pravidelných pracovných listov na vystrihovanie s názvom Veselí 

duchom. Vyvrcholením aktivít bola Africká Expedícia R – novinársky tábor pre najaktívnejších prispievateľov do časopisu 

Rebrík, umožnila deťom zoznámiť sa na vlastnej koži  s realitou krajín tretieho sveta prostredníctvom tvorivých dielní, 

workshopov a hier. Minimálne 120 učiteľov základných škôl a asi 15 000 detských čitateľov časopisu Rebrík na celom 

Slovensku získalo vďaka projektu východiskové poznatky z oblasti  globálneho rozvojového vzdelávania – a to tak v 

teoretickej, ako aj v praktickej rovine.  

 

 

 

 

 

 

http://www.zivica.sk/vpohybe


 

SPOLUFINANCOVANÉ PROJEKTY 

V roku 2012 boli úspešne ukončené 4 projekty slovenských subjektov schválených v rámci výziev vyhlásených Európskou 

komisiou. Ukončené projekty sú uvedené v nasledovnej tabuľke. 

Názov projektu 

 

Kontraktor 

Posilňovanie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií v strednej Európe 

(SAMRS/2010/EK/03) 

PDCS, o.z. 

Udržateľný manažment prírodných zdrojov pre rozvoj všetkých (SAMRS/2009/EK/02) Špirála 

Sieť škôl a lokálnych komunít prispievajúcich k dosiahnutiu Miléniových rozvojových cieľov 

(SAMRS/2008/EK/04) 

Človek v ohrození, o.z. 

Vzdelávanie žiakov a učiteľov o Miléniových rozvojových cieľoch v kontexte Afganistanu 

(SAMRS/2008/EK/02) 

Človek v ohrození, o.z. 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zverejnenie výročnej správy SAMRS             

za rok 2012 a dátum verejného odpočtu 

 

 

Zverejnenie výročnej správy SAMRS za rok 2012  - elektronickou formou: 

 

 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 sa uskutoční dňa 13. mája 2013 v čase od 10:00 do 12:00 hod.,  

 v salóniku č. 1, Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava. 

 



 

 

 

© Slovenská agentúra pre medzinárodnú  

rozvojovú spoluprácu 2013 

 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú 

spoluprácu 

Drotárska cesta 46 

811 02 Bratislava 

 

info@slovakaid.sk 

www. slovakaid.sk   

www.facebook.com/slovakaid  

 


