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   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 

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 
zabezpečovať 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 ofici-
álnej 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 nado-
budol účinnosť 1. februára 2008. V zmysle týchto dokumentov 
hlavnými činnosťami organizácie sú najmä:

3   príprava a realizácia činností súvisiacich s poskytovaním ofi-
ciálnej rozvojovej pomoci;
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3   realizácia najmä dvojstrannej oficiálnej rozvojovej pomoci  
 a trojstrannej oficiálnej rozvojovej pomoci;
3  spolupráca so zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v ob-

lasti oficiálnej rozvojovej pomoci;
3 riadenie, administrovanie a kontrola činností súvisiacich s 

realizáciou programov a projektov dvojstrannej oficiál-
nej rozvojovej pomoci, projektov humanitárnej pomoci 
a obnovy, a projektov rozvojového vzdelávania;

3   príprava podkladových materiálov v oblasti oficiálnej rozvo-
jovej pomoci pre potreby realizácie zásadných rozhodnutí 
koncepčného a strategického charakteru a na prípravu 
návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov;

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

3   spolupráca s príslušnými štátnymi orgánmi, právnickými oso-
bami a fyzickými osobami;

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

3   realizácia edičnej, publikačnej a komunikačnej činnosti sú-
visiacej s oficiálnou rozvojovou pomocou.
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   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  
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Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

IČO: 31819559  

Riaditeľka: Mgr. Lucia Lacková 

SAMRS zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s riadením 
a administráciou projektového cyklu v rámci Národné-
ho programu oficiálnej rozvojovej pomoci. Ide predo-
všetkým o vyhlasovanie výziev na predkladanie žiadostí 
o pos-kytnutie dotácie, hodnotenie predložených žia-
dostí, prípravu zasadnutí Projektovej komisie, uzatvá-
ranie a administráciu zmlúv s realizátormi projektov, fi-
nančné riadenie a kontrolu projektov, ich monitoring a 
hodnotenie. 

Úlohou SAMRS je tiež poskytovanie podpory mimovlád-
nym organizáciám, podnikateľskému sektoru a ostatným 
záujemcom o realizáciu projektov s cieľom ich zapoje-
nia do rozvojových programov a projektov. Agentúra 
tiež zabezpečuje komunikáciu ideí a poslania oficiálnej 
rozvojovej pomoci smerom k odbornej a laickej verej-
nosti formou rôznych aktivít externej komunikácie. 

SAMRS poskytuje oficiálnu rozvojovú pomoc podľa 
základných pravidiel a princípov, ktoré sú v súlade so 
zahraničnopolitickými a ekonomickými prioritami Slo-
venskej republiky a 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 rozvo-
jovej pomoci, koherenciu v prospech rozvoja, flexibil-
nosť poskytovania rozvojovej pomoci, pričom dbá na 
hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov. 

Vo svojej činnosti SAMRS zohľadňuje Miléniové rozvojové 
ciele OSN, ku ktorým sa Slovenská republika prihlásila. 
V rámci svojich možností a kompetencií pomáha riešiť 
globálne problémy, ako sú odstránenie chudoby a ex-
trémneho 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.

© SAMRS
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cie oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky v súlade 
s programovými a koncepčnými dokumentmi pripravovanými 
MZVaEZ SR, záväznými dokumentmi Európskej únie, Organizá-
cie spojených národov, Organizácie pre ekonomickú spoluprá-
cu 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 rozvo-
jovej pomoci a doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení ne-
skorších predpisov. 

Významným strategickým dokumentom pre strednodobý vý-
hľad 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 doku-
menty, predovšetkým pre ročné národné programy oficiálnej 
rozvojovej pomoci, v ktorých sú definované postupy, kam a 
v akej výške sa finančné prostriedky, určené na rozvojovú po-
moc, prerozdelia. Strednodobá stratégia rozvíja prístup užšieho 
teritoriálneho a sektorového  zamerania, než bol prístup, ktorý 
bol definovaný v Strednodobej stratégii na roky  2003-2008,  sta-
novuje teritoriálne a  sektorové  priority dvojstrannej a  trojstran-
nej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na obdobe rokov 
2009 až 2013

Rozpracovaním stratégie je Národný program oficiálnej rozvo-
jovej pomoci Slovenskej republiky na príslušný rok, ktorý stano-
vuje nástroje rozvojovej pomoci spolu s alokáciou finančných 
prostriedkov a špecifikuje sektorové a teritoriálne priority na prí-
slušný rok.

Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej re-
publiky pre rok 2013 bol schválený uznesením vlády Slovenskej 
republiky č. 61 zo 6. februára 2013. Národný program určuje 
programové, projektové a geografické priority rozvojovej po-
moci Slovenskej republiky. 

Poskytovanie oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky 
sa v roku 2013 primárne zameralo na:

•   pomoc najchudobnejším;
•   hľadanie nových príležitostí v spolupráci s partnerskými kra-

jinami;
•   vytváranie a posilnenie domácich kapacít.

Hlavným cieľom je presadzovanie princípov, pravidiel a hod-
nôt, ktoré budú viesť  k posilneniu celkového rozvoja partner-
ských 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 2013 nasledovné ciele:

•  skvalitnenie mechanizmu výberu projektov a prideľovania 
dotácií;

•   posilnenie monitorovania a hodnotenia projektov slovenskej 
ODA;

•   podpora zapojenia slovenských podnikateľských subjektov 
do projektov rozvojovej spolupráce na základe koncep-
cie schválenej vedením MZVaEZ SR a v spolupráci s MF 
SR v rámci medzinárodných finančných inštitúcií;

•   účinnejšie zapájanie slovenských subjektov do verejných 
súťaží EÚ a medzinárodných finančných inštitúcií;

•   systematická práca s odbornou i širšou verejnosťou ve-
dúca k lepšiemu pochopeniu slovenských rozvojových 
aktivít a vedúca k solidarite v domácom prostredí;

• dobudovanie a spustenie informačného systému, ktorý 
umožní zlepšenie evidencie ODA a štatistického výkazníc-
tva, a posilnenie transparentnosti ODA SR.

Z geografického hľadiska boli v roku 2013 podporené:

• v rámci programového prístupu: Afganistan, Južný Sudán, Keňa;
• formou odovzdávania skúseností (technická pomoc): zá-

padný Balkán (primárne Čierna Hora, Macedónsko a Srb-
sko), krajiny Východného partnerstva EÚ (primárne Ukrajina, 
Moldavsko, Bielorusko a Gruzínsko), a krajiny Južného sused-
stva EÚ (so zameraním na Tunisko).



Sektorové priority slovenskej ODA vychádzajú zo Strednodobej stratégie ODA SR 
na roky 2009 – 2013 a Národného programu ODA SR na rok 2013.

Na rok 2013 boli sektorové priority pre Afganistan, Keňu a Južný Sudán stanovené 
nasledovne:

•   zlepšenie úrovne zdravotnej starostlivosti, vrátane prístupu k zdravotníckej sta-
rostlivosti pre znevýhodnené komunity;

•  zvyšovanie kvality všetkých úrovní vzdelávania (najmä základného a odbor-
ného) s dôrazom na uplatnenie sa mladých ľudí na trhu práce;

•   podpora sociálno-ekonomického rozvoja vidieckych oblastí, vrátane podpo-
ry poľnohospodárskej produkcie a ochrany životného prostredia;

•  posilňovanie schopností dobrého spravovania verejných vecí ako príspevok 
k reforme bezpečnostného sektora.

Kľúčovými oblasťami expertnej pomoci pre západný Balkán a Východné part-
nerstvo EÚ v roku 2013 boli:

•   transfer slovenských skúseností z transformačného procesu, smerujúci k inten-
zifikácii reforiem (v oblasti ekonomiky, tvorby trhového prostredia, riadenia 
verejných financií, legislatívy, bezpečnosti, školstva, sociálneho systému, refo-
riem verejnej správy, samosprávy, tvorby verejnej politiky);

• podpora občianskej spoločnosti, najmä posilnenie dialógu vlády s občian-
skou spoločnosťou, podpora medzi sektorovej spolupráce, posilnenie kapacít 
občianskej spoločnosti;

• budovanie inštitúcií a kapacít na spoluprácu s EÚ, politika rozšírenia, 
aproximácia noriem a štandardov EÚ v rámci jednotlivých sektorových 
politík a podpora euro - atlantickej integrácie;

V rámci programu Južného susedstva EÚ bola ODA SR zameraná na:

• odovzdávanie skúseností SR tuniským partnerom v oblasti politickej a ekono-
mickej transformácie; 

•   reforma bezpečnostného sektora;  
•   posilňovania úlohy občianskej spoločnosti (budovanie kapacít a inštitucionál-

neho zázemia miestnych mimovládnych organizácií).

Menší rozptyl geografických a sektorových priorít umožnil, zvýšiť efektivitu a za-
bezpečil 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 etablo-
vanými donormi.
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Rozpočet SAMRS na rok 2013 

Položka 
 

Ekonomická  
klasifikácia 

 
 
Popis výdavkov 

 

 
Suma v eurách 

 

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

153 070 
 

2 
 

620 
Poistné a príspevok do poisťovní 56 154 

3 1+2 Osobné výdavky spolu:  209 224 

4 
 

630 
Tovary a služby 

 
366 800 

 

5 Tovary a služby spolu:  
 

366 800 

6 640 Bežné transfery 
 

5 422 520 

7 Bežné transfery spolu: 5 422 520 

8 710 Obstarávanie kapitálových aktív 0 

9 
Obstarávanie kapitálových aktív 
spolu: 0 

 
 
 

SPOLU: 
 

5 998 544 
 

Mzdy

Poistné

Tovary a služby

Bežné transfery

Kontrakt medzi MZVaEZ SR a SAMRS na rok 2013 bol uzatvore-
ný v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002/
B1 zo dňa 18. decembra 2002 a podľa zákona 523/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy medzi Ministerstvom 
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) ako 
zriaďovateľom a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú roz-
vojovú spoluprácu (SAMRS) ako priamo riadenou rozpočtovou 
organizáciou.  Predmetom kontraktu je úprava vzťahov medzi 
MZVaEZ SR a SAMRS pri vykonávaní zahraničnej rozvojovej po-
moci v zmysle  zákona č. 617/2007 Z.z. o oficiálnej rozvojovej 
pomoci a doplnení zákona  č.575/2001 Z.z. o organizácii čin-
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2 
 

620 
Poistné a príspevok do poisťovní 56 154 
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4 
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366 800 
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9 
Obstarávanie kapitálových aktív 
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SPOLU: 
 

5 998 544 
 

Mzdy

Poistné

Tovary a služby

Bežné transfery

nosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ne-
skorších predpisov, zriaďovacej listiny (Rozhodnutie ministra za-
hraničných vecí SR číslo 57/2006 zo dňa 27.12.2006) a štatútu 
SAMRS. Kontrakt bol uzatvorený na obdobie od 1. januára 2013 
do 31. decembra 2013.
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V Kontrakte sú vymedzené práva a povinnosti zúčastnených strán nasledovne: 

MZVaEZ SR:
 
•   riadi a metodicky usmerňuje SAMRS;
•  zabezpečuje financovanie predmetu činnosti uvedeného v článku III. Kon-

traktu;
•  schvaľuje objem finančných prostriedkov uvedených v  čl.  V., v rozsahu a 

termínoch vyplývajúcich z príslušných zákonných úprav, uznesení vlády SR 
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 ZPC a dovolenky), ktoré podliehajú schvále-
niu sekciou hospodárskej spolupráce a rozvojovej pomoci;

•   schvaľuje návrhy kontraktu, zápisníc z priebežného hodnotenia kontraktu, zá-
verečnú 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 činnos-
ti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, 
iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zriaďovacej listiny a inter-
ných normatívnych aktov;

•   predkladá návrh rozdelenia /podľa ekonomickej klasifikácie/ objemu finanč-
ných prostriedkov určených na činnosť SAMRS v súlade so schváleným roz-
počtom MZVaEZ; 

•  dodržiava rozpočet uvedený v Kontrakte, pri dodržaní jednotlivých limitov 
uvedených v tabuľke „Rozpočet SAMRS - výdavky“ v čl. V.;

•   predkladá sekcii medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej po-
moci  a sekcii ekonomiky a všeobecnej správy MZVaEZ SR týždeň pred termí-
nom konania hodnotenia a kontroly plnenia Kontraktu všetky potrebné pod-
klady;

•   informuje MZVaEZ SR o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia  Kon-
traktu;

•   vypracováva návrhy kontraktu, zápisníc z priebežného hodnotenia kontraktu, 
záverečnú správu o plnení kontraktu a výročnú správu.
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Počty schválených projektov a kontrahovaná suma ODA v rámci  jednotlivých výziev vyhlásených  v roku 2013 

 
Referenčné číslo 

 
Názov výzvy 

 
Dátum 

uzatvorenia 
výzvy 

 
Disponibilné zdroje 

na výzvu 

 
Maximálna výška 

na žiadosť 

 
Počet 

schválených 
žiadostí 

 
Kontrahovaná 

suma 

SAMRS/2013/AFG/01 RP Afganistan 21.3.2013 600 000 200 000 1 196 415,00 
SAMRS/2013/KEN/01 RP Keňa 21.3.2013 1 200 000 200 000 6 955 571,16 
SAMRS/2013/SSD/01 RP Južný Sudán 21.3.2013 800 000 200 000 1 194 350,50 
SAMRS/2013/ZB/01 TP  západný Balkán 21.3.2013 500 000 100 000 6 519 579,20 
SAMRS/2013/VP/01 TP  Východné partnerstvo EÚ 21.3.2013 500 000 100 000 7 629 078,69 
SAMRS/2013/JS/01 TP  Južné susedstvo EÚ (Tunisko) 21.3.2013 300 000 100 000 3 274 340,00 

SAMRS/2013/BK/01 Budovanie kapacít ODA 7.5.2013 80 000 50 000 2 63 811,71 
SAMRS/2013/EK/01 Spolufinancované projekty EK 7.5.2013 100 000 35 000 3 48 738,70 

SAMRS/2013/RV/01 Rozvojové vzdelávanie 7.5.2013 100 000 35 000 4 80 430,69 
SAMRS/2013/SU/01 Začínajúce podnikateľské partnerstvá 

v rozvojových krajinách „Start up“ 
7.5.2013 160 000 20 000 0 0 

SPOLU: 33 2 962 315,65 

PROGRAMOVANIE A KONTRAHOVANIE
NÁRODNĚHO PROGRAMU ODA SR NA ROK 2013 

Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pre rok 2013 bol 
schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 61 zo 6. februára 2013. SAMRS 
realizovala aktivity súvisiace s týmto programom podľa schváleného indikatívneho 
rozpočtu pre dvojstrannú a trojstrannú pomoc. 

Jednotlivými inštrumentmi boli: bilaterálne projekty, aktuálne rozvojové výzvy, spolu-
financovanie rozvojových projektov slovenských subjektov schválených v rámci vý-
ziev vyhlásených Európskou komisiou, projekty rozvojového vzdelávania realizova-
né 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 2013 SAMRS vyhlásila 10 výziev na predkladanie žiadostí o dotácie. 
V nasledovnej tabuľke sú uvedené počty schválených projektov a kontrahovaná 
suma podľa jednotlivých výziev.

© SAMRS
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Schválené projekty v roku 2013 a kontrahovaná suma ODA  v eurách 
 

 
Registračné číslo projektu 

 
Názov projektu 

 
Kontraktor 

 
Sektorová priorita 

 
Štát 

Schválená dotácia 
ODA  v eurách 

SAMRS/2013/KEN/01/12 Slovensko-kenská spolupráca pre moderné školy: IKT, 
projektové vzdelávanie a cvičné firmy v Taita - Taveta Nadácia Pontis vzdelávanie Keňa 166 928,70 

SAMRS/2013/KEN/01/01 Podpora socio-ekonomického rozvoja pestovateľov kešu 
orechov v oblasti Lamu, Keňa Nadácia Integra rozvoj poľnohospodárstva Keňa 197 757,00 

SAMRS/2013/KEN/01/05 

Prevádzka zdravotného strediska a poľnohospodárstvo a 
farmárstvo ako nástroj na zvýšenie ekonomickej a 
potravinovej sebestačnosti komunitného centra na ostrove 
Rusinga 

Humanistické centrum 
NAROVINU 

zdravotníctvo/ rozvoj 
poľnohospodárstva 

 
Keňa 124 900,00 

SAMRS/2013/KEN/01/02 
Dlhodobo udržateľné využitie biodiverzity Kenskej republiky 
cez bioprospekting a transfer dvoch modelových 
biotechnológií 

Ústav zoológie, SAV zdravotníctvo/ medicínsky 
výskum Keňa 107 459,46 

SAMRS/2013/KEN/01/08 Budovanie inštitucionálnej kapacity detského centra 
poskytujúceho sociálnu ochranu deťom ulice v Mihangu 

Vysoká škola zdravotníctva a 
sociálnej práce Sv. Alžbety, 

n.o. 

sociálna infraštruktúra  
a služby Keňa  174 556,00 

SAMRS/2013/KEN/01/13 
Zvyšovanie potravinovej bezpečnosti malých farmárov 
prostredníctvom šírenia praktických poznatkov odbornými 
učilišťami v kraji Nakuru 

Človek v ohrození rozvoj poľnohospodárstva Keňa 183 970,00 

SAMRS/2013/SSD/01/04 Posilňovanie poľnohospodárskych spôsobov obživy u 
malých farmárov v okolí Wau Človek v ohrození  

rozvoj poľnohospodárstva Južný Sudán 194 350,50 

SAMRS/2013/AFG/01/04 

Laboratórium všeobecnej chemickej a potravinovej 
technológie a študijné programy pre odbory " anorganická 
technológia" a "metalurgia" Kábulskej polytechnickej 
univerzity 

Slovenská technická univerzita 
v Bratislave vzdelávanie Afganistan 196 415,00 

SAMRS/2013/JS/01/02 Slovensko & Tunisko: Spoluprácou k úspechu Slovenská atlantická komisia reforma bezpečnostného 
sektora Tunisko 86 091,00 

SAMRS/2013/JS/01/03 Budovanie partnerstiev pre demokraciu v Tunisku II: 
Posilňovanie občianskej participácie na miestnom rozvoji Nadácia Pontis rozvoj demokracie a 

občianskej spoločnosti Tunisko 89 309,00 

SAMRS/2013/JS/01/05 Mladí občania - aktéri transformačných procesov v Tunisku PDCS o.z. Partners for 
Democratic Change Slovakia 

rozvoj  demokracie a 
občianskej spoločnosti 

 
Tunisko 98 940,00 

SAMRS/2013/VP/01/07 
Technická pomoc pri zavádzaní opatrení pre 
environmentálne vhodné nakladanie s elektro odpadmi 
do praxe 

Slovenská agentúra životného 
prostredia 

environmentálna politika 
a manažment verejnej 

správy 
 

Moldavsko 92 650,00 

SAMRS/2013/VP/01/08 Národný konvent o Európskej únii v Moldavsku Výskumné centrum SFPA 
rozvoj  demokracie a 

občianskej spoločnosti 
 

Moldavsko 96 675,00 

SAMRS/2013/VP/01/03 
Reforma bezpečnostného sektora v Gruzínsku - 
posilňovanie kapacít, budovania inštitúcií a zdieľanie 
skúseností z transformačného procesu 

Centrum pre európske a 
severoatlantické vzťahy, 

CENAA 

reforma bezpečnostného 
sektora 

 
Gruzínsko 85 068,00 
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Schválené projekty v roku 2013 a  kontrahovaná suma ODA  v eurách 
 

 
Registračné číslo projektu 

 
Názov projektu 

 
Kontraktor 

 
Sektorová priorita 

 
Štát 

 
Schválená dotácia 

ODA  v eurách 

SAMRS/2013/VP/01/13 Európa v škole II Centrum pre európsku politiku vzdelávanie Ukrajina 99 802,30 

SAMRS/2013/VP/01/04 Podpora slobody prejavu v Bielorusku  Človek v ohrození 
 

rozvoj demokracie a 
občianskej spoločnosti 

Bielorusko 74 532,00 

SAMRS/2013/VP/01/20 
Skutočne spoločne - podpora komplexného  
rozvoja vidieka na Ukrajine mobilizáciou miestnej medzi-
sektorovej spolupráce a transferom slovenských skúseností 

Karpatská nadácia rozvoj vidieka Ukrajina 93 591,39 

SAMRS/2013/VP/01/19 Rozširovanie Európskeho dialógu v Moldavsku/ Widening the 
European Dialogue in Moldava Slovenská atlantická komisia 

rozvoj demokracie a 
občianskej spoločnosti 

 
Moldavsko 86 760,00 

SAMRS/2013/ZB/01/02 BorderDefence.ME ERUPSI, s.r.o. reforma bezpečnostného 
sektora Čierna Hora 92 000,00 

SAMRS/2013/ZB/01/07 Národný konvent o Európskej únii  
v Čiernej Hore Výskumné centrum SFPA 

rozvoj demokracie a 
občianskej spoločnosti 

 

 
Čierna Hora 

 
90 907,50 

SAMRS/2013/ZB/01/15 Čierna Hora na ceste do euroatlantickej rodiny 2013-2014 Slovenská atlantická komisia 
rozvoj demokracie a 

občianskej spoločnosti 
 

 
Čierna Hora 

 
83 760,00 

SAMRS/2013/ZB/01/05 Podpora procesu implementácie Smernice EÚ o hodnotení a 
manažmente povodňových rizík v Čiernej Hore 

Výskumný ústav vodného 
hospodárstva sektor vodného hospodárstva Čierna Hora 

 74 952,00  

SAMRS/2013/ZB/01/16 
Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne (prenos 
tranzičnej skúsenosti Slovenska prostredníctvom občianskej 
spoločnosti  v Macedónsku a Srbsku) 

Nadácia Pontis 
rozvoj demokracie a 

občianskej spoločnosti 
 

Macedónsko 97 169,70 

SAMRS/2013/ZB/01/13 Partnerstvo pre Srbsko Slovenská atlantická komisia 
 

reforma bezpečnostného 
sektora 

 
Srbsko 80 790,00 

 
SPOLU (kontrahovaná suma v eurách): 2 769 334,55 



 
Schválené projekty v roku 2013 a  kontrahovaná suma ODA  v eurách 

 

 
Registračné číslo projektu 

 
Názov projektu 

 
Kontraktor 

 
Sektorová priorita/ oblasť 

 
Schválená dotácia ODA  

v eurách 

SAMRS/2013/RV/01/02 Globálne vzdelávanie na Fakulte ekológie a environmentalistiky 
TU vo Zvolene Živica CEEV Rozvojové vzdelávanie 30 753,77 

SAMRS/2013/RV/01/05 
 Afrika bez mýtov Človek v ohrození Rozvojové vzdelávanie 31 618,00 

SAMRS/2013/RV/01/06 Globálna univerzita II. : Podpora  diskurzu rozvojového 
vzdelávania na vysokých školách Nadácia Pontis 

 
Rozvojové vzdelávanie 

 
9 434,92 

SAMRS/2013/RV/01/07 Zachráň svojho Afričana Vysoká škola muzických umení Rozvojové vzdelávanie 8 624,00 

SAMRS/2013/EK/01/01 Európa hľadá súlad medzi svojimi politikami pre férovejší svet Platforma MVRO EÚ kofinancované projekty 13 441,10 

 
SAMRS/2013/EK/01/04 
 

World-class teaching Človek v ohrození EÚ kofinancované projekty 
 17 657,60 

SAMRS/2013/EK/01/05 
 Spolupráca pre demokraciu: Prepájanie sektorov v Bielorusku Nadácia Pontis EÚ kofinancované projekty 

 17 640,00 

SAMRS/2013/BK/01/01 Spolupráca pre rozvoj: budovanie kapacít odbornej 
spolupráce Platforma MVRO Budovanie kapacít ODA 42 692,41 

SAMRS/2013/BK/01/02 Budovanie rozvojových kapacít podnikateľmi orientovanými na 
rozvojovú spoluprácu 

Platforma podnikateľov pre 
zahraničnú rozvojovú spoluprácu 

Budovanie kapacít ODA 
 21 119,30 

 
SPOLU (kontrahovaná suma v eurách): 192 981,10 

© Wikimedia Commons © Nadácia Integra © Humanistické centrum NAROVINU © Humanistické centrum NAROVINU
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Program na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem (Centre for 
Experience Transfer from Integration and Reforms - CETIR) zahájilo Minister-
stvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rám-
ci oficiálnej rozvojovej pomoci v roku 2011. Cieľom programu je posilnenie 
reformného úsilia, naplnenie európskej perspektívy a zlepšovanie dobrého 
spravovania vecí verejných v transformujúcich sa krajinách. 

Aktivity  CETIR boli realizované v súlade s  prioritami Národného programu 
oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na rok 2013 (NP ODA 2013) 
a boli financované z rozpočtu vyčleneného pre tento účel. CETIR prispel 
k ďalšiemu prehlbovaniu kontaktov slovenských expertov s predstaviteľ-
mi štátnych orgánov prevažne krajín západného Balkánu a Východného 
partnerstva EÚ. Realizované aktivity v roku 2013 potvrdili záujem o slovenské 
skúsenosti v oblasti rozvojovej a humanitárnej pomoci, energetiky, imple-
mentácie politiky kvality, voľného pohybu tovaru, ochrany spotrebiteľov, 
hmotných rezerv, migrácie, ekonomických reforiem, reformy bezpečnost-
ného sektora a väzenstva, a rôznych tém z oblasti práva a justície. CETIR 
sa aj v roku 2013 realizoval najmä formou študijných návštev predstaviteľov 
štátnej správy partnerských krajín na Slovensku a  návštevami slovenských 
expertov v týchto krajinách, čím sa napĺňal hlavne prvý komponent progra-
mu. Druhý komponent programu sa priebežne realizuje postupným vytvá-
raním databázy expertov v rámci SAMRS. V rámci tretieho komponentu 
program podporil realizáciu multilaterálneho pracovného seminára.

Realizáciu programu zabezpečovala SAMRS prostredníctvom svojho kon-
taktného bodu. Za riadenie programu zodpovedal Riadiaci výbor CETIR/
MZVaEZ SR v zmysle schváleného štatútu. Dôležitú úlohu pri realizácii progra-
mu zohrávali zastupiteľské úrady SR, ktoré iniciovali, predkladali, prípadne 
posudzovali, jednotlivé návrhy aktivít. MZVaEZ SR realizovalo program v 
úzkej spolupráci s ostatnými inštitúciami - Ministerstvom hospodárstva SR; 
Ministerstvom vnútra SR; Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR; Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo; Sloven-
ským ústavom technickej normalizácie; Slovenskou obchodnou inšpekciou; 
Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR; Generálnou prokuratúrou 
SR; Najvyšším súdom SR; Ministerstvom spravodlivosti SR; Národnou kriminál-
nou agentúrou Prezídia Policajného zboru; Úradom špeciálnej prokuratúry; 
Špecializovaným trestným súdom v Pezinku; Justičnou akadémiou SR; Zbo-
rom väzenskej a justičnej stráže; Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR; Národným lesníckym centrom; Slovenskou spoločnosťou pre za-
hraničnú politiku a pod. 

 V roku 2013 boli zrealizované študijné návštevy 122  zástupcov ministerstiev 
a ostatných orgánov štátnej správy z partnerských krajín na Slovensku, ktoré 
mali na celkových nákladoch programu CETIR takmer 48% podiel. Podiel 
vyslania 17 slovenských expertov do zahraničia predstavoval takmer 11%. 
Multilaterálny pracovný seminár pre 6 krajín Východného partnerstva a Slo-
vensko financovaný spoločne s Európskou komisiou tvoril takmer 8% podiel. 

CETIR - CENTRUM PRE TRANSFER SKÚSENOSTÍ Z INTEGRÁCIE A REFORIEM  
(Centre for Experience Transfer from Integration and Reforms )

© SAMRS



 
CETIR – projekty realizované v roku 2013 
 
Krajina Charakteristika aktivity 

Ukrajina Študijný pobyt delegácie k záverečnej fáze projektu "Dielňa európskej politiky", ktorého cieľom bola podpora novej vlny polit ikov lokálnej úrovne vyznávajúcich európske hodnoty 
snažiacich sa presadzovať proeurópske reformy na Ukrajine. 

Srbsko Študijná návšteva “Implementácia legislatívy EÚ pre rôzne druhy výrobkov” 

Bosna a Hercegovina Študijná návšteva riaditeľa Úradu pre vzťahy s verejnosťou, a hovorcu Ministerstva zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny 

Čierna Hora Študijná návšteva “Súdne (justičné) štatistiky, slovenský model a skúsenosti” 

Macedónsko Študijná návšteva “Technické predpisy motorových vozidiel” 

Macedónsko Študijná návšteva “Ochrana spotrebiteľa a zdravia” 

Čierna Hora Študijná návšteva “Inštitucionálne mechanizmy v boji proti organizovanému zločinu a korupcii” 

Egypt „Ekonomické reformy počas demokratickej transformácie – skúsenosti krajín Vyšehradskej skupiny“, konferencia V4 v Káhire, panelový spíker zo Slovenska 

Čierna Hora Študijná návšteva “Justičná akadémia, slovenský model a skúsenosti” 

Srbsko Študijná návšteva “Rozvoj a implementácia politiky kvality” 

Moldavsko Expertná cesta zamestnancov MV SR do Moldavska - stretnutie pracovnej skupiny pre migráciu v rámci „Task Force Moldova“ 

Irak Študijná návšteva “Školenie pracovníkov MZV zamerané na ochranu a repatriáciu kultúrneho dedičstva” 

Čína Študijná návšteva “Študijná cesta sudcov Najvyššieho ľudového súdu Čínskej ľudovej republiky” 

Srbsko Študijná návšteva “Stáž srbskej diplomatky Neveny Jovanović na MZVaEZ SR” 

Tunisko Pracovná cesta zamestnancov MZVaEZ SR do Tuniska v rámci iniciatívy „Democratic Partnership Challenge“ pod hlavičkou Task Force Tunisia 

Srbsko Študijná návšteva „Hmotné rezervy Srbskej republiky” 

Srbsko Študijná návšteva expertov z Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva, oddelenie Správy lesov 

Z teritoriálneho hľadiska  sa  roku 2013  realizovalo spolu 27 projektov v rámci 17 krajín: Afganistan (1), Bosna a Hercegovina (2), Čierna Hora (5), Irak (1),  Macedónsko (4), Moldav-
sko (1), Egypt (1), Tunisko (1), Ukrajina (1), Čína (1), Srbsko (9). Okrem týchto projektov bol spolufinancovaný spomínaný pracovný seminár pre 6 krajín Východného partnerstva a 
Slovenska zameraný na reformu väzenstva pod záštitou Európskej komisie.



 
CETIR – projekty realizované v roku 2013 
 
Krajina Charakteristika aktivity 

Čierna Hora 
 
Študijná návšteva delegácie zástupcov Centra pre vzdelávanie nositeľov súdnych funkcií: “Účasť na medzinárodnom seminári ´Dokazovanie v cezhraničných veciach v EÚ´ a podpis 
Rámcovej dohody o spolupráci s Justičnou akadémiou SR” 

Srbsko Študijná návšteva delegácie Komisariátu pre utečencov a migráciu Srbskej republiky “Migrácia a azyl” 

Afganistan Mimoriadna ZPC veľvyslanca J. Bóryho do Kábulu: účasť na odovzdávaní projektov afganskej strane financovaných v rámci ODA SR prostredníctvom SlovakAid  

Srbsko Študijná návšteva “Sociálna inklúzia Rómov” 

Srbsko a Macedónsko Študijná návšteva delegácií Ministerstva hospodárstva Srbskej republiky a Ministerstva hospodárstva Macedónskej republiky “Voľný pohyb tovaru” 

Bosna a  Hercegovina 
 
Účasť dvoch zástupcov MZVaEZ SR a MO SR – pracovný seminár CENAA na odovzdávanie skúseností krajín V4 z reformy bezpečnostného sektora a tvorby spoločnej Bojovej skupiny EÚ 
krajín V4 s krajinami západného Balkánu 

Čierna Hora Expertná pomoc Štátnej školskej inšpekcii Čiernej Hory v procese prijímania európskych štandardov externej evaluácie vzdelávacieho systému 

Srbsko Expertná pracovná cesta zamestnancov ÚRSO SR do Srbska - podpora Slovenska v procese novelizácie srbského zákona o energetike, vypracovania zmien a doplnkov Zákona 
o energetike v zmysle implementácie smerníc EÚ tretieho energetického balíka a v oblasti regulácie v energetike 

Macedónsko Študijná návšteva “Rozvojová a humanitárna pomoc” 

Východné partnerstvo 

 
Pracovný seminár multilaterálneho projektu “Reforma väzenstva” v rámci podpory EK pre zástupcov z Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny za účasti 1 
zástupkyne Európskej komisie a 1 zástupcu Rady Európy 
 

Ukrajina

Tunisko

Bosna a Hercegovina

Srbsko

Čierna Hora

Afganistan

Egypt

Irak

Macedónsko

Moldavsko

Čína

Východné partnerstvo EÚ

1 1 

2 

9 

5 

1 1 1 

4 

1 1 1 

Ukrajina Tunisko Bosna a
Hercegovina

Srbsko Čierna Hora Afganistan Egypt Irak Macedónsko Moldavsko Čína Východné
partnerstvo

EÚ

 
CETIR – projekty realizované v roku 2013 
 
Krajina Charakteristika aktivity 

Čierna Hora 
 
Študijná návšteva delegácie zástupcov Centra pre vzdelávanie nositeľov súdnych funkcií: “Účasť na medzinárodnom seminári ´Dokazovanie v cezhraničných veciach v EÚ´ a podpis 
Rámcovej dohody o spolupráci s Justičnou akadémiou SR” 

Srbsko Študijná návšteva delegácie Komisariátu pre utečencov a migráciu Srbskej republiky “Migrácia a azyl” 

Afganistan Mimoriadna ZPC veľvyslanca J. Bóryho do Kábulu: účasť na odovzdávaní projektov afganskej strane financovaných v rámci ODA SR prostredníctvom SlovakAid  

Srbsko Študijná návšteva “Sociálna inklúzia Rómov” 

Srbsko a Macedónsko Študijná návšteva delegácií Ministerstva hospodárstva Srbskej republiky a Ministerstva hospodárstva Macedónskej republiky “Voľný pohyb tovaru” 

Bosna a  Hercegovina 
 
Účasť dvoch zástupcov MZVaEZ SR a MO SR – pracovný seminár CENAA na odovzdávanie skúseností krajín V4 z reformy bezpečnostného sektora a tvorby spoločnej Bojovej skupiny EÚ 
krajín V4 s krajinami západného Balkánu 

Čierna Hora Expertná pomoc Štátnej školskej inšpekcii Čiernej Hory v procese prijímania európskych štandardov externej evaluácie vzdelávacieho systému 

Srbsko Expertná pracovná cesta zamestnancov ÚRSO SR do Srbska - podpora Slovenska v procese novelizácie srbského zákona o energetike, vypracovania zmien a doplnkov Zákona 
o energetike v zmysle implementácie smerníc EÚ tretieho energetického balíka a v oblasti regulácie v energetike 

Macedónsko Študijná návšteva “Rozvojová a humanitárna pomoc” 

Východné partnerstvo 

 
Pracovný seminár multilaterálneho projektu “Reforma väzenstva” v rámci podpory EK pre zástupcov z Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny za účasti 1 
zástupkyne Európskej komisie a 1 zástupcu Rady Európy 
 

Ukrajina

Tunisko

Bosna a Hercegovina

Srbsko

Čierna Hora

Afganistan

Egypt

Irak

Macedónsko

Moldavsko

Čína

Východné partnerstvo EÚ

1 1 

2 

9 

5 

1 1 1 

4 

1 1 1 

Ukrajina Tunisko Bosna a
Hercegovina

Srbsko Čierna Hora Afganistan Egypt Irak Macedónsko Moldavsko Čína Východné
partnerstvo

EÚ
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PROGRAM VYSIELANIA 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. 
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Vysielanie dobrovoľníkov (celková kontrahovaná suma v roku 2013 v eurách) 
 

Registračné číslo 

 

Kontraktor 

 

Krajina 

 

Rozpočet v eurách 

SAMRS/D/2013/01 GLEN Slovakia Gruzínsko 3 600,00 
SAMRS/D/2013/02 Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a soc. práce Keňa 7 169,00 
SAMRS/D/2013/03 eRko - hnutie kresťanských spoločenstiev detí Keňa 3 600,00 
SAMRS/D/2013/04 eRko - hnutie kresťanských spoločenstiev detí Keňa 3 600,00 
SAMRS/D/2013/05 eRko - hnutie kresťanských spoločenstiev detí Keňa 3 600,00 
SAMRS/D/2013/06 Dvojfarebný svet Kambodža 7 200,00 
SAMRS/D/2013/07 Dvojfarebný svet Keňa 7 200,00 
SAMRS/D/2013/08 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o. Rwanda 7 183,98 
SAMRS/D/2013/09 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o. Keňa 3 600,00 
SAMRS/D/2013/10 Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj Gruzínsko 3 600,00 
SAMRS/D/2013/11 Slovenská katolícka charita Uganda 6 000,00 
SAMRS/D/2013/12 Nadácia Pontis Keňa 3 600,00 
SAMRS/D/2013/13 Dvojfarebný svet Kambodža 6 000,00 
SAMRS/D/2013/14 SAVIO o.z. Keňa 6 000,00 
SAMRS/D/2013/15 SAVIO o.z. Keňa 6 000,00 
SAMRS/D/2013/16 SAVIO o.z. Južný Sudán 6 000,00 
SAMRS/D/2013/17 SAVIO o.z. Južný Sudán 6 000,00 
SAMRS/D/2013/18 GLEN Slovakia Gruzínsko 6 000,00 
SAMRS/D/2013/19 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o. Lesotho 7 200,00 
SAMRS/D/2013/20 Dvojfarebný svet Kambodža 7 200,00 
SAMRS/D/2013/21 Nadácia Pontis Keňa 3 600,00 
SAMRS/D/2013/22 Človek v ohrození Afganistan 6 000,00 
SAMRS/D/2013/23 Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj Gruzínsko 7 200,00 
SAMRS/D/2013/24 ADRA Vietnam 6 800,00 
 

SPOLU:                                                24 

 

133 952,98 

 

PROGRAM VYSIELANIA 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 mla-
dých 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 2013 bola na  program alokovaná suma
v celkovej výške 133 952,98  EURO  pre  24 dobrovoľníkov.
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© Pavol Markovič

© Ondrej Zoričák

© Monika Ondičová
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Mikrogranty (kontrahovanie v roku 2013) 
 
Zastupiteľský úrad Počet Kontrahovaná  suma v eurách 

ZÚ Bangkok (Kambodža) 2 9 998 

ZÚ Belehrad (Srbsko a Kosovo*) 19 (9/10*) 
85 002,33  

(z toho Kosovo 45 352) 

ZÚ Dílii (India) 1 5 000 

ZÚ Hanoi (Vietnam) 2 9 662 

ZÚ Kyjev (Ukrajina) 2 9 999,08 

ZÚ Minsk (Bielorusko) 2 10 000 

ZÚ Nairobi (Keňa) 15 75 000 

ZÚ Peking (Mongolsko) 5 24 910 

ZÚ Podgorica (Čierna Hora) 2 9 905 

ZÚ Sarajevo (Bosna a Hercegovina) 9 44 438,81 

ZÚ Tirana (Albánsko) 1  5 000 

SPOLU: 
 

60 
 

 
288 915,22 

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov na humanitárnu pomoc v eurách: 
 
Afganistan AFAN Vybavene multifunkčného centra v provincii Kunduz 30 372,00 

Afganistan Evanjelická diakónia ECAV na Slovensku Humanitárna pomoc pre afganských občanov v okrese Kandahár  1 000,00 

Bielorusko Pravoslávna cirkevná obec Pstriná Humanitárna pomoc pre bieloruské deti 8 500,00 

Filipíny Vláda Filipínskej republiky Finančná humanitárna pomoc pre Filipínsku republiku 20 000,00 

Mali ICRC Finančná humanitárna pomoc pre Mali 40 000,00 

Sýria UNICEF Humanitárna pomoc pre sýrskych utečencov 50 000,00 

Sýria Bulharský Červený kríž Humanitárna pomoc pre sýrskych utečencov v Bulharskej republike 

 

100 000,00 

SPOLU:                                                                                                                                                                                                                                                                                               249 872,00 

 

MIKROGRANTY   
Finančné príspevky pre ZÚ, tzv. mikrogranty boli aj v roku 2013 
úspešným a flexibilným nástrojom rozvojovej pomoci. Jedná 
sa o malé projekty v hodnote do 5 000 EURO v trvaní do 6 me-
siacov. V roku 2013 bolo schválených 60 mikrograntov v 11 
krajinách v celkovej kontrahovanej sume 288 915,22 EURO.
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Mikrogranty (kontrahovanie v roku 2013) 
 

Zastupiteľský úrad Počet Kontrahovaná  suma v eurách 

ZÚ Bangkok (Kambodža) 2 9 998 

ZÚ Belehrad (Srbsko a Kosovo*) 19 (9/10*) 
85 002,33  

(z toho Kosovo 45 352) 

ZÚ Dílii (India) 1 5 000 

ZÚ Hanoi (Vietnam) 2 9 662 

ZÚ Kyjev (Ukrajina) 2 9 999,08 

ZÚ Minsk (Bielorusko) 2 10 000 

ZÚ Nairobi (Keňa) 15 75 000 

ZÚ Peking (Mongolsko) 5 24 910 

ZÚ Podgorica (Čierna Hora) 2 9 905 

ZÚ Sarajevo (Bosna a Hercegovina) 9 44 438,81 

ZÚ Tirana (Albánsko) 1  5 000 

SPOLU: 
 

60 
 

 
288 915,22 

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov na humanitárnu pomoc v eurách: 
 
Afganistan AFAN Vybavene multifunkčného centra v provincii Kunduz 30 372,00 

Afganistan Evanjelická diakónia ECAV na Slovensku Humanitárna pomoc pre afganských občanov v okrese Kandahár  1 000,00 

Bielorusko Pravoslávna cirkevná obec Pstriná Humanitárna pomoc pre bieloruské deti 8 500,00 

Filipíny Vláda Filipínskej republiky Finančná humanitárna pomoc pre Filipínsku republiku 20 000,00 

Mali ICRC Finančná humanitárna pomoc pre Mali 40 000,00 

Sýria UNICEF Humanitárna pomoc pre sýrskych utečencov 50 000,00 

Sýria Bulharský Červený kríž Humanitárna pomoc pre sýrskych utečencov v Bulharskej republike 

 

100 000,00 

SPOLU:                                                                                                                                                                                                                                                                                               249 872,00 

 

HUMANITÁRNA POMOC   
Humanitárna pomoc sa v roku 2013 realizovala formou 7 humanitárnych aktivít v celkovej hodnote 249 872,00 EURO. Slovenská republika 
v roku 2013 promptne reagovala na problém sýrskych utečencov nachádzajúcich sa na území Bulharska (pre Bulharský Červený kríž 
poskytla SR finančnú humanitárnu pomoc vo výške 100 000 EURO a pre UNICEF v hodnote 50 000 EURO). Okrem toho Slovenská republika 
poskytla finančnú humanitárnu pomoc vo výške 20 000 EURO Filipínskej republike, ktorú v novembri 2013 zasiahol supertajfún Haiyan. Po-
moc bola určená na krytie akútnych potrieb súvisiacich s odstraňovaním škôd.  V hodnote 40 000 EURO bola financovaná humanitárna 
pomoc pre Mali, ktorá sa realizovala prostredníctvom Medzinárodného výboru Červeného kríža (ICRC- International Committee of the 
Red Cross).

© Mali Marco Dormino
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Čerpanie finančných prostriedkov na iné finančné príspevky v eurách: 

Finančný príspevok pre National Solidarity Programme v Afganistane 1 000 000,00 

Finančný príspevok na budovanie kapacít ODA SR pre Zverenecký fond UNDP 200 000,00 

Finančný príspevok pre UNICEF na elimináciu obrny vo svete so zameraním na Afganistan 10 000,00 

Finančný príspevok pre program UNODC pre Čiernu Horu 8 000,00 

Finančný príspevok pre spoločný program vlády Čiernej Hory, UNDP a OBSE - MONDEM 15 000,00 

Finančný príspevok pre UNITED – Fond spoločenstva demokracií 14 702,64 

Finančný príspevok pre UNOPS na projekt Atlas pre Tunisko 40 000,00 

Finančný príspevok pre UNDP na Fond pre budovanie mieru 

 

SPOLU: 

30 500,00 

 

1 318 202,64 

 

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

 

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

© Amanda Voisard © Stuart Price © Martine Perret
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Čerpanie finančných prostriedkov podľa jednotlivých foriem ODA v eurách: 

Rozvojové projekty 3 488 181,59 

Rozvojové projekty realizované v SR –  rozvojové vzdelávanie, spolufinancované projekty EÚ, projekty 

verejnej informovanosti, budovanie kapacít ODA 

 

188 858,04 

Finančné príspevky pre ZÚ (tzv. mikrogranty) 313 102,78 

Vysielanie dobrovoľníkov 114 717,27 

Humanitárna pomoc 249 872,00 

CETIR 125 929,15 

Iné finančné príspevky 

 

SPOLU:     

1 318 202,64 

 

5 798 863,47 

Rozvojové projekty

Rozvojové projekty realizované v SR

Mikrogranty

Vysielanie dobrovoľníkov

Humanitárna pomoc

CETIR

Iné finančné príspevky

SAMRS v roku 2013 realizovala bilaterálne projekty, ktoré boli kontrahované v rámci Národného programu ODA SR v rokoch 
2008 – 2013 a zároveň zabezpečovala ich financovanie, monitorovanie a kontrolu. Štruktúra poskytovania bilaterálnej ODA SR  
a čerpanie v roku 2013 (vyplatené prostriedky) je uvedená v nasledovnej tabuľke. 
 

FINANCOVANIE ROZVOJOVÝCH AKTIVÍT V ROKU 2013
   
SAMRS v roku 2013 realizovala bilaterálne projekty, ktoré boli kontrahované v rámci Národného programu ODA SR v rokoch 2008 – 2013 a zároveň 
zabezpečovala ich financovanie, monitorovanie a kontrolu. Štruktúra poskytovania bilaterálnej ODA SR  a čerpanie v roku 2013 (vyplatené 
prostriedky) je uvedená v nasledovnej tabuľke.



© Eskinder Debebe



Č
ER

PA
NI

E 
FI

NA
NČ

NÝ
C

H 
PR

O
ST

RI
ED

KO
V

BI
LA

TE
RÁ

LN
YC

H 
RO

ZV
O

JO
VÝ

C
H 

 P
RO

JE
KT

O
V 

V 
RO

KU
 2

01
3

ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV  
BILATERÁLNYCH ROZVOJOVÝCH  PROJEKTOV V ROKU 2013 
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Čerpanie finančných prostriedkov 
rozvojových  projektov podľa krajín  
v eurách: 
 

Afganistan 593 024,68 

Bielorusko 50 174,48 

Bosna a Hercegovina 22 232,37 

Čierna Hora 129 130,64 

Gruzínsko 110 455,45 

Južný Sudán 495 782,02 

Keňa 1 067 351,63 

Macedónsko 75 330,89 

Mjanmarsko 16 415,15 

Moldavsko 260 738,21 

Srbsko 194 473,06 

Tunisko 252 618,46 

Ukrajina 

 

SPOLU: 

220 454,55 

 

3 488 181,59 

Afganistan

Bielorusko

Bosna a Hercegovina

Čierna Hora

Gruzínsko

Južný Sudán

Keňa

Macedónsko

Mjanmarsko

Moldavsko

Srbsko

Tunisko

Ukrajina

ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
BILATERÁLNYCH ROZVOJOVÝCH  PROJEKTOV V ROKU 2013





 
 
Čerpanie finančných prostriedkov  
na finančné príspevky pre ZÚ (tzv. 
mikrogranty) podľa krajín v eurách: 
 
Albánsko 9 384,37 

Bielorusko 9 953,25 

Bosna a Hercegovina 55 826,93 

Čierna Hora 6 933,50 

Egypt 1 456,84 

Gruzínsko 805,00 

India 3 500,00 

Kambodža 9 580,60 

Kazachstan 1 500,00 

Keňa 76 110,46 

Kosovo 45 352,00 

Mongolsko 21 925,00 

Palestína 1 500,00 

Srbsko 48 272,11 

Ukrajina 12 952,59 

Vietnam 

 

SPOLU: 

8 050,13 

 

313 102,78 

 

Čerpanie finančných prostriedkov na projekty 
realizované v SR v eurách 

 
Rozvojové vzdelávanie 90 946,76 

Spolufinancované projekty EÚ 46 018,75 

Budovanie kapacít ODA 

 

SPOLU:    

51 892,53 

188 858,04 

Rozvojové vzdelávanie

Spolufinancované projekty EÚ

Budovanie kapacít ODA



 
Čerpanie finančných prostriedkov na 
vysielanie dobrovoľníkov podľa krajín  
v eurách: 
 

Afganistan 4 800,00 

Burkina Faso 660,18 

Burundi 1 155,46 

Gruzínsko 16 749,77 

Južný Sudán 12 163,09 

Kambodža 14 389,00 

Kamerun 720,00 

Keňa 40 806,22 

Kirgizsko 441,65 

Lesotho 6 844,72 

Rwanda 5 747,18 

Uganda 4 800,00 

Vietnam 

 

SPOLU: 

5 440,00 

 

114  717,27 

© Pavol Markovic

© Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety

© Lukáš Zorád
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Rozpočet SAMRS na rok 2013 

Položka 
 

Ekonomická  
klasifikácia 

 
 
Popis výdavkov 

 

 
Suma v eurách 

 

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

153 070 
 

2 
 

620 
Poistné a príspevok do poisťovní 56 154 

3 1+2 Osobné výdavky spolu:  209 224 

4 
 

630 
Tovary a služby 

 
366 800 

 

5 Tovary a služby spolu:   
366 800 

6 
 

640 
Bežné transfery 

 
5 422 520 

7 Bežné transfery spolu: 5 422 520 

8 710 Obstarávanie kapitálových aktív 0 

9 Obstarávanie kapitálových aktív spolu: 0 

 
 
 

SPOLU: 
 

5 998 544 
 

V priebehu roka 2013 bol rozpočet SAMRS upravený nasledovne:

•    rozpočtovým opatrením č. RO/0000004/2013 - navýše-
nie rozpočtu o 1 500 000 EURO uvoľnením viazaných pro-
striedkov z roku 2012. Rozpočtové opatrenie sa týkalo 
kategórie 640 Bežné transfery;

•    rozpočtovým opatrením č. RO/0000006/2013 - rozpoč-
tové opatrenie v zmysle UV SR č. 115/2013, viazanie pro-
striedkov v kategórii 630 Tovary a služby, zníženie rozpoč-
tu o  1 301 EURO;

•    rozpočtovým opatrením č. RO/0000007/2013 - navýšenie 
rozpočtu SAMRS o 684 778,91 EURO, čo predstavuje 
presun časti nevyčerpaných prostriedkov zo zmluvne 
viazaných projektov z predchádzajúceho rozpočtového 
roka. Rozpočtové opatrenie sa týkalo kategórie 640 
Bežné transfery;

•    rozpočtovým opatrením č. RO/0000009/2013 - navýšenie 
rozpočtu o 10 800 EURO v kategórii 610 Mzdy, platy, 
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania z dôvodu 
naplnenia systemizácie SAMRS;

•    presun prostriedkov v rámci rozpočtu z kategórie 630 
Tovary a služby do kategórie 620 Poistné a príspevky do 
poisťovní vo výške 14 974 EURO z dôvodu zohľadnenia 
legislatívnych zmien v odvodoch od 1.1.2013;

•    rozpočtovým opatrením č. RO/0000018/2013 - zvýšenie 
rozpočtu o 377 243, 03 EURO uvoľnením viazaných 
prostriedkov z roku 2012 na financovanie projektov 
ODA z prostriedkov minulých rokov. Rozpočtové opat-
renie sa týkalo kategórie 640 Bežné transfery;

•    rozpočtovým opatrením č. RO/0000030/2013 - presun 
prostriedkov z kategórie 600 Bežné výdavky do kategó-
rie 700 Kapitálové výdavky vo výške 31 148 EURO, z toho 
prostriedky vo výške 7 000 EURO boli presunuté z kategó-
rie 630 Tovary a služby do kategórie 713 Nákup strojov, 
prístrojov a zariadení.  Zvyšné prostriedky vo výške 24 
148 EURO predstavovali presun z kategórie 640 Bežné 
transfery do kategórie 720 Kapitálové transfery, čím sme 
zohľadnili reálne začlenenie prostriedkov poskytnutých 
na oficiálnu rozvojovú pomoc;

•    rozpočtovým opatrením č. RO/0000034/2013 - viazanie 

MZVaEZ SR zabezpečilo financovanie SAMRS v súlade s Kontraktom na rok 2013. 
Rozpočet schválený pre SAMRS na rok 2013 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

nevyčerpaných prostriedkov z roku 2013 určených na financovanie projektov 
ODA vo výške 2 387 395 EURO. Tieto prostriedky budú použité v nasledujúcom 
období na financovanie projektov ODA, ktoré boli zazmluvnené počas roka 2013;

•    presun v rámci rozpočtu z kategórie 630 Tovary a služby do kategórie 620 Poistné 
a príspevok do poisťovní vo výške 2 100 EURO;

•    presun prostriedkov v rámci rozpočtu z kategórie 630 Tovary a služby do kategó-
rie 640 Bežné transfery vo výške 107 338 EURO. Presunuté prostriedky boli použité 
na program CETIR, financovanie aktivít verejnej informovanosti a nevyčerpané 
prostriedky na financovanie expertov na externé hodnotenie projektov. Taktiež 
sú v tejto sume zahrnuté prostriedky, ktoré SAMRS ušetrila v rámci maximálneho 
zefektívnenia výdavkov. Tieto prostriedky budú použité na financovanie projektov 
ODA, čím sa minimalizuje výška nekrytých záväzkov z projektov, ktorých zmluvy 
boli uzatvorené v roku 2013.



     ČERPANIE ROZPOČTU SAMRS
     ZA ROK 2013 

•    V kategórii 610 Mzdy, platy, služobné 
príjmy a ostatné vyrovnania boli 
finančné prostriedky čerpané v súlade 
s upraveným rozpočtom vo výške 163 
746 EURO, t. j. 99,93 % k upravenému 
rozpočtu.

•    V kategórii 620 Poistné a príspevok 
do poisťovní boli finančné prostriedky 
čerpané v súlade s upraveným 
rozpočtom vo výške 73 109 EURO, t. j. 
99,84 % k upravenému rozpočtu.

•    V kategórii 630 Tovary a služby boli 
výdavky realizované v súlade s 
upraveným  rozpočtom a čerpané 
vo výške 232 925 EURO, t. j. 99,51 % k 
upravenému rozpočtu. 

•    V kategórii 640 Bežné transfery boli 
výdavky čerpané v súlade s upraveným 
rozpočtom vo výške 5 674 957 EURO, t. j. 
99,91 % k upravenému rozpočtu.

•    V kategórii 710 Obstarávanie kapitálových 
aktív boli finančné prostriedky čerpané v 
súlade s upraveným rozpočtom vo výške 
5 955 EURO, t.j. 85,09 % k upravenému 
rozpočtu.

•    V kategórii 720 Kapitálové transfery boli 
finančné prostriedky čerpané v súlade 
s upraveným rozpočtom vo výške 24 
147 EURO, t.j. 99,99 % k upravenému 
rozpočtu.

ČERPANIE ROZPOČTU SAMRS  
ZA ROK 2013 
 
V kategórii  610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
vyrovnania boli finančné prostriedky čerpané v 
súlade s upraveným rozpočtom vo výške 163 746 €, t. 
j. 99,93 % k upravenému rozpočtu. V kategórii 620 
Poistné a príspevok do poisťovní boli finančné 
prostriedky čerpané v súlade s upraveným rozpočtom 
vo výške 73 109 €, t. j. 99,84 % k upravenému 
rozpočtu. V kategórii  630 Tovary a služby boli výdavky 
realizované v súlade s upraveným  rozpočtom a 
čerpané vo výške 232 925 €, t. j. 99,51 % k 
upravenému rozpočtu.  V kategórii 640 Bežné 
transfery boli výdavky čerpané v súlade s upraveným 
rozpočtom vo výške 5 674 957 €, t. j. 99,91 % k 
upravenému rozpočtu. V kategórii 710 Obstarávanie 
kapitálových aktív boli finančné prostriedky čerpané v 
súlade s upraveným rozpočtom vo výške 5 955 €, t.j. 
85,09 % k upravenému rozpočtu. V kategórii 720 
Kapitálové transfery boli finančné prostriedky čerpané 
v súlade s upraveným rozpočtom vo výške 24 147 €, 
t.j. 99,99 % k upravenému rozpočtu. 
  
K 31.12.2013 boli na projekty, mikrogranty, vysielanie 
dobrovoľníkov, humanitárnu pomoc, iné finančné 
príspevky ODA SR poskytnuté finančné prostriedky v 
objeme 5 672 934 €, z toho 2 562 021 € bolo 
čerpaných zo zdroja 131C ( nevyčerpané prostriedky 
na ODA SR z roku 2012), čím boli prostriedky z roku 
2012 dočerpané.  
  
Celkové čerpanie rozpočtu k 31.12.2013 
predstavovalo 6 174 841 €, t.j. 99,88 % k upravenému 
rozpočtu. Celkové výdavky na prevádzku SAMRS za 
rok 2013 ( 610, 620, 630, 642015, 713004 ) boli vo výške 
335 097 €. Na financovanie programu CETIR boli 
použité finančné prostriedky v objeme 125 929 €, na 
financovanie expertov pre externé hodnotenie 
projektov 477 € a na financovanie aktivít Verejnej 
informovanosti 21 393 €. 
  
 

Celkové čerpanie rozpočtu SAMRS  za rok 2013 v eurách – rozdelenie výdavkov 

Aktivity ODA SR 5 798 863,47  

Náklady SAMRS 335 097,00  

Verejná informovanosť 21 393,00 

Experti pre externé hodnotenie projektov 477,00 

Vratka na MZVaEZ SR z ukončeného projektu (nevykazuje sa)  19 010,08 

SPOLU: 6 174 840,55 

 
Čerpanie rozpočtu SAMRS k 31. 12. 2013 

 
Ekonomická  
klasifikácia 

 
Schválený 
rozpočet 

 
Upravený 
rozpočet 

 
Čerpanie 

 
% čerpania  

k upravenému rozpočtu 

610 153 070 163 870 163 746 99,93 

620 56 154 73 228 73 109 99,84 

630 136 800 234 087 232 926 99,51 

640 
 
Z toho ODA  

5 652 860 5 680 336,94 5 674 958 99,91 

5 650 860 5 672 676 5 667 796 99,91 

710 0 7 000 5 955 85,09 

720  - ODA 0 24 148 24 147 99,99 

 
SPOLU: 
 

5 998 544 6 182 669,94 6 174 841 99,88 
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3 PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE SAMRS V ROKU 2013

Pre rok 2013 bola pre SAMRS stanovená systemizácia s 12 pracovnými miestami.  K 31.12.2013 mala agentúra 12 zamestnancov: 
riaditeľ: Mgr. Lucia Lacková,  asistent - 1 zamestnanec, personalista a ekonóm - 1 zamestnanec, účtovník a mzdár - 1 zamestnanec, 
finančný manažér - 2 zamestnanci, projektový manažér - 6 zamestnancov
Niektoré služby boli zabezpečené dodávateľským spôsobom: správa internetovej stránky, upratovanie priestorov, BOZP,  údržba 
softvéru, kontrola vyúčtovania projektov, CETIR. 
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Riaditeľ SAMRS 

Organizačný úsek 

asistent 

Personalista a ekonóm 

Účtovník a mzdár 

Finančný manažment 

Finančný manažér 

Finančný manažér 

Projektový manažment 

Projektový manažér 

Projektový manažér 

Projektový manažér 

Projektový manažér 

Projektový manažér 

Projektový manažér 

Organizačná štruktúra SAMRS k 31.12.2013:
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3 SAMRS v roku 2013 pokračovala v posilňovaní efektívnych riadiacich mechanizmov, skvalitňovaní činnosti a v komunikácii s partnermi 

a verejnosťou. Hlavné činnosti organizácie boli vykonávané v zmysle zmluvy (Kontrakt medzi MZVaEZ SR a SAMRS na rok 2013) so 
zriaďovateľom a schváleného Národného programu ODA na rok 2013. 

V roku 2013 (17. septembra) získala Slovenská republika plnoprávne členstvo vo Výbore OECD pre rozvojovú pomoc (OECD/DAC). Ide 
o ocenenie úspechov SR dosiahnutých v oblasti rozvojovej spolupráce a zároveň o zavŕšenie dlhoročného úsilia o budovanie kvalitného 
systému oficiálnej rozvojovej pomoci. Členstvo v DAC zároveň predstavuje záväzok pokračovať v reformách systému s cieľom ďalšieho 
zvyšovania jeho kvality, efektívnosti a transparentnosti  a kladie nové nároky na jeho riadenie a implementáciu.

Dôležitým momentom roku 2013 bolo  tiež prijatie novej 5-ročnej strednodobej stratégie ODA SR, ktorú vypracovalo MZVaEZ SR v spolupráci 
so všetkými relevantnými aktérmi rozvojovej spolupráce SR (SAMRS, Platforma MVRO atď.). Stratégia zavádza viaceré inovatívne prvky 
– zužuje teritoriálne i sektorové priority, aplikuje programový prístup, stanovuje merateľné ciele pre skvalitnenie mechanizmu rozvojovej 
spolupráce prostredníctvom ukazovateľov, navrhuje nové nástroje, kladie dôraz na posilnenie spolupráce s novými aktérmi (miestna 
samospráva, privátny sektor atď.). Súčasťou zavádzania programového prístupu do slovenskej ODA bolo tiež vypracovanie stratégie 
rozvojovej spolupráce s Kenskou republikou -  tzv. Country Strategy Paper (CSP). Stratégia bola schválená vedením rezortu MZVaEZ SR dňa 
19. septembra 2013.  

Významným krokom v implementačnej oblasti slovenskej bilaterálnej ODA bolo pilotné vyslanie rozvojového diplomata SAMRS do 
Moldavska (december 2013), ktoré sa od januára  2014 stalo programovou krajinou ODA SR. Jeho priame pôsobenie v krajine má za cieľ 
uľahčiť a zefektívniť  poskytovanie rozvojovej pomoci v krajine počas celého projektového cyklu.

V súvislosti so snahou o zefektívnenie fungovania aktuálneho systému implementácie bilaterálnej ODA SR v priebehu  roka 2013 pokračovali 
aktivity súvisiace so zavedením nového manažérsko-informačného systému (IS Grant Management) pre SAMRS a pre žiadateľov o dotáciu 
(kontraktorov). Informačný systém bol spustený do prevádzky v júli 2013 a mal by 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 OECD/DAC a v budúcnosti bude tvoriť základ pre zvýšenie 
transparentnosti poskytovanej rozvojovej pomoci SR. 

V roku 2013 pokračovala intenzívna spolupráca medzi MZVaEZ SR, SAMRS a MF SR pri budovaní informačného systému pre evidenciu 
a vykazovanie rozvojových tokov SR (databáza RIS.DEV) v súlade so smernicami OECD/DAC. V období marec – máj 2013 prebehlo 
pilotné testovanie systému, do ktorého bolo zapojených 5 subjektov (MF SR, MV SR, MŠVVŠ SR, SAMRS, MZVaEZ SR). Systém bol spustený do 
prevádzky začiatkom roka 2014.

V októbri 2013 sa v rámci osláv 10. výročia vzniku SlovakAid konalo viacero podujatí určených pre odbornú ale aj širokú verejnosť.  Na pôde 
MZVaEZ SR sa konala medzinárodná konferencia “10 rokov pod logom SlovakAid”. Dvojdňová konferencia sa venovala najmä aktuálnym 
otázkam a výzvam rozvojovej spolupráce v Afrike, na západnom Balkáne a v krajinách Východného Partnerstva EÚ. Medzi hosťami boli 
napr. komisár EÚ pre rozvoj Andris Piebalgs, ministerka zahraničných vecí a medzinárodného obchodu Kenskej republiky Amina Mohamed, 
ministri zahraničných vecí Moldavska a Macedónska, ale aj ďalší významní zahraniční predstavitelia rozvojovej scény. Rozvojoví experti zo 
Slovenska i zahraničia tak dostali priestor na hľadanie inovatívnych myšlienok a nových vízií pre slovenskú rozvojovú agendu, s dôrazom 
na formulovanie výziev a príležitostí pre predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ v roku 2016. 18. októbra 2013 sa v priestoroch Starej 
tržnice v Bratislave konalo podujatie s názvom „Rozvojový deň 2013“, ktorý organizovala Platforma mimovládnych rozvojových organizácií 
už po deviaty krát pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe. Rozvojový deň bol súčasťou osláv 10. výročia vzniku SlovakAid 
a bol finančne podporený z prostriedkov Slovak UNDP Trust Fund v rámci programu SlovakAid a Európskou komisiou.
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SAMRS v októbri 2013  uviedla do prevádzky novú web stránku (www.slovakaid.sk).  Základnými požiadavkami pre jej vypracovanie boli prehľadnosť 
a jednoduchosť. Zámerom je zverejňovať informácie o ODA SR a bilaterálnych rozvojových projektoch. SAMRS pravidelne aktualizuje a zverejňuje 
informácie o projektoch v podobe priebežných a záverečných správ, fotodokumentácie, videí, evaluačných správ atď.  Súčasťou web stránky 
je aj interaktívna mapa, prostredníctvom ktorej je možné získať všetky relevantné informácie o rozvojových projektoch. Websídlo www.slovakaid.
sk v roku 2013 zaznamenalo 20 327 tzv. page views. V rámci tzv. on-line komunikácie s verejnosťou, SAMRS v roku 2013 venovala tiež pozornosť 
zverejňovaniu informácii na sociálnych sieťach (Facebook, ISSUU, Pinterest, Vimeo atď.), ktoré sa ukázali ako veľmi efektívny a nenáročný nástroj 
komunikácie s cieľovou skupinou. V priebehu roka 2013 bol zaznamenaný viac ako 200 percentný nárast užívateľov „facebookového“ profilu 
SlovakAid (ktorý v priebehu roka 2013 stúpol z 232 na 470 užívateľov). SAMRS v priebehu roka 2013 pripravila informačnú brožúrku o SlovakAid v 
slovenskom a anglickom jazyku a tzv. promo video (trailer) k 10. výročiu SlovakAid. Video bolo prvýkrát prezentované na konferencii “10 rokov pod 
logom SlovakAid” a následne počas festivalu Jeden svet. SAMRS na jeseň zahájila mediálnu spoluprácu s TV Markíza, ktorá v priebehu mesiacov 
október- december 2013 odvysielala spolu 10 reportáží o rozvojovej spolupráci SR (publicistické relácie - TN, Teleráno, Reflex).

V októbri 2013 sa SAMRS zúčastnila rozvojového fóra - „South South Development Expo 2013“, ktoré sa konalo v kenskej metropole Nairobi pod 
záštitou OSN/UNEP. Expo bolo zamerané na prezentáciu rozvojových trendov, iniciatív a riešení v rámci tzv. „south-south“ spolupráce. SAMRS sa 
počas fóra zúčastnila tiež na výstave  s názvom „Exhibition on South-South and Triangular Cooperation“ v rámci ktorej mala agentúra k dispozícii 
výstavný priestor (info stánok SlovakAid), v ktorom odprezentovala úspešné rozvojové projekty a modality slovenskej rozvojovej pomoci.  Info stánok 
bol vybavený informačnými a propagačnými materiálmi o programe SlovakAid, v ktorom sa počas konania výstavy informovalo o programoch a 
projektoch SlovakAid niekoľko desiatok návštevníkov. Záujem bol predovšetkým o informácie o rozvojových projektoch zameraných na ekologické 
poľnohospodárstvo, ochranu životného prostredia a program vládnych štipendií. 

V priebehu roka 2013 bola tiež  pozornosť venovaná monitoringu a evaluácii aktivít bilaterálnej rozvojovej spolupráce. Boli vykonané dve 
monitorovacie cesty (Afganistan, Keňa) a dve nezávislé evaluácie vybraných rozvojových projektov v Moldavsku a Srbsku.

V auguste 2013, projektový manažér SAMRS absolvoval pracovnú cestu do Afganistanu, kde absolvoval 2 pracovné stretnutia  s lokálnymi 
koordinátormi  vybraných projektov1 a  zrealizoval monitoring 6 vybraných projektov SlovakAid.2 Cieľom monitoringu bolo zistenie aktuálneho stavu 
implementovaných projektov. Monitorované projekty sa vzhľadom na pretrvávajúcu zlú bezpečnostnú situáciu a  komplikované podmienky, nevyhli 
počas implementácie rôznym problémom a posunom v realizácii,  napriek tomu, dosiahli stanovené ciele. Dôležitým bolo tiež spoznanie  kontextu  
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afganskej reality s ohľadom na rozvojové potreby krajiny. Výsledky monitoringu 
preukázali relevantnosť prítomnosti slovenskej rozvojovej pomoci v krajine, aj napriek 
náročným implementačným podmienkam. 
V novembri 2013 absolvovali projektoví manažéri SAMRS monitoring 11 vybraných 
rozvojových projektov v Kenskej republike.3 Výsledky monitoringu slovenských 
rozvojových projektov v Keni boli vo všeobecnosti hodnotené ako uspokojivé, avšak 
pri niektorých projektoch bolo identifikovaných viacero nedostatkov, na základe 
ktorých  boli navrhnuté konkrétne odporúčania pre kontraktorov. Vo všeobecnosti 
sa nedostatky týkali najmä udržateľnosti projektov a absencie jasne definovanej 
„exit stratégie“, pri niektorých projektoch nebola dostatočne preukázaná pridaná 
hodnota účasti slovenského kontraktora na projekte a jeho aktivitách.  Monitorovacia 
cesta potvrdila dôležitosť koherencie a komplementárnosti rozvojových intervencií, 
nie len na úrovni slovenských implementujúcich subjektov, ale aj na úrovni donorov.  

V apríli 2013 bola zverejnená záverečná správa nezávislej evaluácie 4 projektov 
technickej pomoci realizovaných v Srbsku[1]. Z hľadiska relevantnosti a účinnosti boli 
projekty hodnotené ako bezproblémové.  Správa upozorňuje na potrebu zvyšovania 
tzv. „de-coupling-u“, (podielu prostriedkov projektu, ktorý fyzicky zostane v krajine 
príjemcu) a zároveň odporučila znižovanie finančných prostriedkov vynaložených 
na samotné  riadenie projektu a režijné náklady. Správa tiež upozorňuje na potrebu 
financovania  projektov súvisiacich s budovaním inštitúcií a aproximáciou práva z 
predvstupových fondov EÚ než ODA.

1SAMRS/2012/03/04 - Zdravotná starostlivosť pre komunitu Tunika Hassan Tobin, SAMRS/2012/03/08 - Reforma bezpečnostného 
sektora ako súčasť univerzitného vzdelávania afganských mladých profesionálov - skúsenosti Slovenska

2SAMRS/2011/01/06 -  Rozvoj sekundárnej a terciárnej zdravotnej starostlivosti v oblasti gastroenterológie v Afganistane, 
SAMRS/2010/02/03 - Zvyšovanie odborných kapacít v poľnohospodárstve a potláčanie vidieckej chudoby, SAMRS/2011/01/02 
- Vybudovanie laboratória potravinárskej mikrobiológie a chemického inžinierstva na Kábulskej polytechnickej univerzite, 
SAMRS/2011/01/03  -   Posilňovanie rozvoja a znižovanie chudoby nízkopríjmových vidieckych komunít prostredníctvom chovu 
hospodárskych zvierat, SAMRS/2009/09/04 - CVO - Socioekonomický rozvoj vidieka v Afganistane,  SAMRS/2009/09/02 - Rozvoj 
kapacity ľudských zdrojov na Kábulskej polytechnickej univerzite

3SAMRS/2012/01/17 - Pracovné zručnosti pre chudobnú mládež v Nairobi (SAVIO), SAMRS/2012/01/07 - Zdroj pitnej vody z 
hlbokej studne pre vidiecke obyvateľstvo v oblasti Kajiado, Rift Valley (Aqua-Geo), SAMRS/2011/02/05 - Znižovanie degra-
dácie ekosystému Mau Forest cez aktívne zapojenie miestnych komunít (Človek v ohrození), SAMRS/2011/02/06 - Zlepšenie 
prístupu k vysokoškolskému vzdelaniu pre sociálne slabé skupiny obyvateľstva v Keni (VŠSA), SAMRS/2012/01/04 - Zlepšenie 
prístupu k predškolskému a základnému vzdelaniu pre znevýhodnené a sociálne slabé skupiny obyvateľstva v Keni (VŠSA), 
SAMRS/2012/01/18 - Zvyšovanie ekonomickej a potravinovej sebestačnosti cez rozvoj poľnohospodárstva a ochrany prírodných 
zdrojov na východnom pobreží Kene (Človek v ohrození), SAMRS/2011/02/08 - Slovensko-kenská spolupráca cez moderné ško-
ly - Digitálne technológie a projektové vzdelávanie na školách v okrese Voi (Nadácia Pontis), SAMRS/2012/01/03 - Remeselné 
vzdelanie pre sociálne slabé skupiny obyvateľstva v Keni (Dvojfarebný svet), SAMRS/2011/02/02 - Komunitné centrum „Ostrov 
nádeje - Rusinga Island“ na Viktóriinom jazere v Keni (Humanistické Centrum NAROVINU), SAMRS/2011/02/13 - Zlepšenie potra-
vinovej bezpečnosti a stavu zdravia komunít v obvode Sigowet v okrese Kericho (Slovenská Katolícka Charita) 
  

[1] SAMRS/2009/02/02 - Sprievodca Európskou úniou. Edícia manuálov politík, legislatívy a štandardov EÚ, SAMRS/2009/02/10 
- Skúsenosti SR pre európsku integráciu Srbska – grantový program pre mladých analytikov a novinárov, SAMRS/2009/02/13 - Lí-
derstvo-Odbornosť-Vízia-Efektívnosť v regióne Timok, SAMRS/2009/02/23 - Vybudovanie systému ekologickej poľnohospodárskej 
výroby na EÚ úrovni v Srbskej republike

© SAMRS

© Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety

© MZVaEZ SR
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Oficiálny 
názov 

Kenská republika 

Počet 
obyvateľov 

44 037 656  (júl 
2013) 

HNP na 
obyvateľa 

1 800 USD (2012) 

Vekový 
medián 

18,9 rokov  

Priemerný vek 
dožitia 

 57  rokov (2011) 

Detská 
úmrtnosť 

42.18  úmrtí/1,000 
narodení 

Gramotnosť 
obyvateľstva 

87.4%  

Obyvateľstvo 
pod úrovňou 
chudoby 

45,9 % (2005) 

KEŇA
Keňa je súčasťou teritoriálnych priorít slovenskej ODA od roku 2003. V krajine je preto možné 
nadväzovať na bohatú tradíciu vzájomných vzťahov a prebiehajúce aktivity slovenských subjektov. 
V krajine sú úspešne etablované nielen mimovládne organizácie, ale aj slovenské vedecké a vzde-
lávacie inštitúcie, a to konkrétne v oblasti zdravotníctva a školstva. Užitočnou bázou pre rozvojovú 
spoluprácu je Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky o rozvojovej 
spolupráci, ktorá  vstúpila do platnosti v novembri 2013. Desiatky úspešných projektov sa doteraz 
zameriavali najmä na  oblasť zdravotníctva, školstva, rozvoja vidieka a poľnohospodárstva.
V roku 2012 sa uskutočnilo v Nairobi prvé slovenské rozvojové fórum, v septembri 2013 schválilo 
MZVaEZ SR strategické zameranie rozvojovej spolupráce SR s Keňou (tzv. Country Strategy Paper 
- CSP) . Rozvojová spolupráca s Keňou stavia na dlhodobej tradícii, dobrom mene SlovakAid 
v krajine a perspektíve komplexného programového pôsobenia zahŕňajúceho mimovládne a 
akademické organizácie, štátne inštitúcie a podnikateľské subjekty. Na bilaterálnu pomoc Keni 
bolo v Národnom programe ODA 2013 vyčlenených 1 200 000 EURO.

Rozvojová spolupráca s Keňou sa zameriava najmä na: 

•   zlepšenie úrovne zdravotnej starostlivosti
•   zvyšovanie kvality všetkých úrovní vzdelávania
•   podporu sociálnoekonomického rozvoja, vrátane podpory poľnohospodárskej produkcie
•   ochrany životného prostredia a využívania ekonomicky významných prírodných zdrojov

© Zuzana Halanova Daniel Laurinc Afriktivity © Boba Baluchova
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Názov projektu: Zvýšenie odborných kapacít v poľnohospodárskom sektore
v Centrálnej Keni
Registračné číslo: SAMRS/2010/03/05
Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie a tréning v oblasti poľnohospodárstva / 
DAC CRS kód 31181
Kontraktor: Človek v ohrození (www.clovekvohrozeni.sk)
Partner v krajine: Seanet International
Dotácia ODA SR:  190 118,48 €
Doba realizácie projektu: november 2010  -  apríl 2013

Organizácia Človek v ohrození v roku 2012 ukončila projekt s názvom Zvýšenie 
odborných kapacít v poľnohospodárskom sektore v Centrálnej Keni. Projekt bol 
realizovaný v spolupráci s 11 základnými a strednými školami v okresoch East 
Laikipia, Central Laikipia a Kieni East. V rámci projektu boli na všetkých zapojených 
školách založené tzv. „e-agriculture“ kluby a boli vybudované školské záhrady 
so skleníkmi a schémami na zachytávanie dažďovej vody. Projekt tak umožnil 
študentom osvojiť si teoretické i praktické znalosti v oblasti poľnohospodárstva 
a prispel zároveň k skvalitneniu stravovania na zapojených školách. Účasťou na 
dňoch otvorených dverí  a návštevami ukážkových centier na školách sa s ino-
vatívnymi poľnohospodárskymi postupmi oboznámili tiež miestni farmári, ktorí 
nové poznatky aplikujú na svojich farmách. V rámci projektu boli tiež založené 
lesné škôlky, v ktorých sa pestujú sadenice potrebné na zalesňovanie okolitých 
oblastí. 

Názov projektu: Zavedenie terapie sterilnými larvami do klinickej praxe zariadení 
humánnej a veterinárnej medicíny v Kenskej republike
Registračné číslo: SAMRS/2010/03/06
Hlavná sektorová priorita: Výskum v oblasti medicíny / DAC CRS kód 12182
Kontraktor: Scientica, s.r.o. (www.scientica.sk)
Partner v krajine: Kenya Agricultural Research Institute
Dotácia ODA SR:  222 781,73 €
Doba realizácie projektu: november 2010 - marec 2013

Cieľom projektu, ktorý realizovala spoločnosť Scientica v spolupráci s Kenya 
Agricultural Research Institute bolo zavedenie a využívanie larvoterapie - liečby 
otvorených, dlhodobo sa nehojacich rán sterilnými larvami - v rámci humánnej 
a veterinárnej medicíny. V priestoroch KARI-TRC (Kenya Agricultural Reseach 
Institute) v Nairobi boli za týmto účelom vybudované a zariadené laboratóriá pre 
produkciu sterilných lariev a výskum bioterapeuticky využiteľných organizmov. Boli 
tiež vyškolení pracovníci, ktorí sa starajú o prevádzku laboratórií. V rámci projektu 
bola vyvinutá metóda liečenia chronických rán, ktorá bola následne schválená 

Etickou komisiou štátnej nemocnice Kenyatta National Hospital v Nairobi, čo 
umožnilo aplikáciu larválnej terapie do praxe v celej republike. 

Názov projektu: Komunitné centrum „Ostrov nádeje - Rusinga Island“ na 
Viktóriinom jazere  v Keni
Registračné číslo: SAMRS/2011/02/02
Hlavná sektorová priorita: Zdravotnícke služby / DAC CRS kód 12191
Kontraktor: Humanistické centrum NAROVINU  (www.humanistickehnutie.sk)
Partner v krajine: Humanist Centre of Kenya
Dotácia ODA SR:  167 847,53 €
Doba realizácie projektu:  október 2011 – november 2013

V roku 2013 Humanistické centrum NAROVINU ukončilo ďalší projekt na podporu 
rozvoja a kvality života izolovanej 20 – tisícovej komunity žijúcej na ostrove Rusinga 
na Viktóriinom jazere. Cieľom projektu bolo prevádzkou zdravotného strediska 
pokračovať v rozbehnutom projekte poskytovania zdravotnej starostlivosti so 
špeciálnym dôrazom na deti a matky a pacientov HIV/AIDS, TBC a maláriou. 
V Humanistickom centre je dnes poskytovaná zdravotná a preventívna starostlivosť 
pre približne 8 000 dospelých a  detských pacientov. Komunitné centrum bolo 
rozšírené o budovu sirotinca, ktorá má kapacitu poskytnúť ubytovanie, stravu 
a vzdelanie pre 50 sirôt z oblasti Rusinga. V rámci projektu bol v komunitnom centre 
vybudovaný aj zavlažovací systém, ktorý má prispieť k skvalitneniu stravovania 
pre žiakov materskej a základnej školy.
   

Názov projektu: Znižovanie degradácie ekosystému Mau Forest cez aktívne 
zapojenie miestnych komunít
Registračné číslo: SAMRS/2011/02/05
Hlavná sektorová priorita: Lesnícka politika a administratívne riadenie / DAC CRS 
kód 31210
Kontraktor: Človek v ohrození (www.clovekvohrozeni.sk)
Partner v krajine: Network for Ecofarming in Africa (NECOFA)
Dotácia ODA SR:  289 263,48 €
Doba realizácie projektu:  september 2011 – september 2013

Človek v ohrození v spolupráci s organizáciou NECOFA zrealizoval projekt 
zameraný na znižovanie degradácie prírodných zdrojov v okolí lesa Mau. Cieľom 
projektu bolo znížiť závislosť komunít na prírodných zdrojoch z lesa, a to najmä 
predstavením alternatívnych spôsobov obživy ako napr. chov oviec a kôz, 
včelárstvo, či používanie šetrnejších technológií spaľovania. Domácnostiam 
zapojeným do projektu boli distribuované energiu šetriace piecky, ktoré prispeli 



k zníženiu spotreby dreva v priemerne o viac ako polovicu. Za účelom 
zmiernenia negatívnych dopadov spôsobených doterajšou degradáciou 
boli v rámci projektu revitalizované 4 vodné zdroje a  94,5 Ha lesa. Boli 
založené lesné škôlky, ktoré slúžia ako zdroj sadeníc na zalesňovanie, 
a zároveň ako zdroj príjmov pre komunity a školy cez predaj sadeníc. 
Dôležitou súčasťou projektu z hľadiska ochrany ekosystému Mau Forest 
bolo aj budovanie kapacít členov komunít v oblasti správy a ochrany 
prírodných zdrojov, či už prostredníctvom posilnenia komunitných 
asociácií používateľov prírodných zdrojov, alebo vzdelávaním v rámci 
školských enviroklubov.

Názov projektu: Slovensko-kenská spolupráca cez moderné školy 
(Digitálne technológie a projektové vzdelávanie na školách v okrese Voi)
Registračné číslo: SAMRS/2011/02/08
Hlavná sektorová priorita: Vzdelávacie vybavenie a tréning / DAC CRS 
kód 11120
Kontraktor: Nadácia Pontis (www.nadaciapontis.sk)
Partner v krajine: Youth for Conservation
Dotácia ODA SR: 150 038,72 €
Doba realizácie projektu: september 2011 – september 2013

Projekt Nadácie Pontis s názvom Slovensko-kenská spolupráca cez 
moderné školy bol zameraný na zvyšovanie kvality vzdelania a budovanie 
odborných zručností vidieckej mládeže v okrese Voi. V rámci projektu boli 
modernizované 4 stredné školy prostredníctvom zavedenia digitálnych 
technológií a projektového vzdelávania do výučby. Boli vyškolení 
pedagógovia v oblasti používania IKT, do výučby na školách bol 
zaradený predmet informatika a na školách vznikli tzv. IKT kluby. V rámci 
zavádzania projektového vzdelávania boli na kenských stredných školách 
založené virtuálne obchodné spoločnosti, ktoré nadviazali spoluprácu 
so študentskými firmami z OA Levice a SOŠ podnikania v Prešove. Do aktivít 
virtuálnych firiem sa okrem študentov zapojili aj ľudia z komunity s cieľom 
naučiť sa využívať IKT pri propagácii a marketingu vlastných produktov. 
Vďaka školeniam a vzdialenej podpore slovenských a kenských expertov 
z firemného a pedagogického prostredia bolo nadviazané efektívne 
partnerstvo medzi slovenskými a kenskými školami.

© SAMRS

© Humanistické centrum NAROVINU

© SAMRS



JUŽNÝ SUDÁN
Južný Sudán bol zaradený medzi programové krajiny slovenskej ODA v roku 2011 na základe 
výzvy medzinárodného spoločenstva i doterajších úspešných aktivít slovenských subjektov, ktoré 
realizujú rozvojové aktivity v Južnom Sudáne od roku 2005. Tieto slovenské aktivity vysoko oceňuje 
miestne obyvateľstvo a zároveň prispievajú k dobrému renomé Slovenskej republiky  v rámci 
medzinárodného spoločenstva. Novovzniknutá (v roku 2011) nízkopríjmová krajina Afriky je po 
50-ročnom vojenskom konflikte v špecifickej situácii, ktorá si vyžaduje osobitný prístup. Z prostriedkov 
SlovakAid budú podporované vybrané aktivity slovenských subjektov v tejto krajine v koordinácii 
s postupom medzinárodných donorov aktívnych v Južnom Sudáne (napr. UK). Na bilaterálnu ODA 
SR Južnému Sudánu bolo v Národnom programe ODA SR  2013 vyčlenených 800 000 EURO.

Rozvojová pomoc Slovenskej republiky sa v Južnom Sudáne zameriava na:

•   zlepšenie úrovne zdravotnej starostlivosti
•   zvyšovanie kvality všetkých úrovní vzdelávania
•   podporu sociálnoekonomického rozvoja

Oficiálny 
názov 

Juhosudánska 
republika 

Počet 
obyvateľov 

11 090 104  (2013) 

HNP na 
obyvateľa 

650 USD (2012) 

Vekový 
medián 

16,6  rokov 

Priemerný vek 
dožitia 

62 rokov 

Detská 
úmrtnosť 

69.97 úmrtí/1,000 
narodení 

Gramotnosť 
obyvateľstva 

27%  

Obyvateľstvo 
pod úrovňou 
chudoby 

50,6  % (2009) 

© UN Photo Albert Gonzalez Farran © UNMIS Stuart Price
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Názov projektu: Budovanie základnej zdravotnej starostlivosti v Maridi
Registračné číslo: SAMRS/2011/03/01
Hlavná sektorová priorita: Základná zdravotná infraštruktúra / DAC CRS kód 12230
Kontraktor: SAVIO o.z.  (www.savio.sk)
Partner v krajine: BOSCOAID
Dotácia ODA SR:  243 557,51 €
Doba realizácie projektu:  september 2011 – február 2013

Občianske združenie SAVIO ukončilo v roku 2013 projekt s názvom Budovanie 
základnej zdravotnej starostlivosti v Maridi. Projekt reagoval na problém 
obmedzeného prístupu obyvateľov okresu Maridi k základnej zdravotnej 
starostlivosti, najmä v dôsledku chýbajúcej zdravotnej infraštruktúry. V rámci 
projektu bola vybudovaná malá nemocnica, zriadená mobilná lekárska 
ambulancia pre obyvateľov odľahlých častí okresu, a bol vyškolený zdravotnícky 
personál. Dôležitou súčasťou projektu bolo tiež zvyšovanie zdravotného 
povedomia u obyvateľov okresu Maridi prostredníctvom zrealizovaných 
osvetových programov. 

Názov projektu: Tréningové centrum Sv. Petra Clavera v Rumbeku, fáza II.
Registračné číslo: SAMRS/2011/03/03
Hlavná sektorová priorita: Odborné vzdelávanie / DAC CRS kód 11330
Kontraktor: eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (www.erko.sk)
Partner v krajine: St. Peter Claver Ecological Training Centre
Dotácia ODA SR: 190 566,49 €
Doba realizácie projektu:  október 2011 – október 2013

Organizácia eRko pokračovala v úspešne zavedených vzdelávacích aktivitách 
tréningového centra Sv. Petra Clavera v Rumbeku. Vďaka projektu v Rumbeku 
pribudli desiatky nových technikov v oblasti solárnych technológií, WATSAN 
a stavebných technológií. O tréningy a služby poskytované centrom je rastúci 
záujem. Absolventi nachádzajú uplatnenie na miestom trhu práce a otvára sa 
im tak možnosť zlepšiť svoju ekonomickú situáciu. Centrum naďalej vykonávalo 
aj podporné činnosti pre ostatné inštitúcie pôsobiace v regióne a zre-
alizovalo niekoľko malých projektov na pomoc miestnym komunitám, školám 
a nemocniciam, ako napr. inštalácie a opravy solárnych systémov, generátorov 
či vodných púmp. Vzdelávacie programy boli v druhej fáze projektu doplnené 
o oblasť poľnohospodárstva. Na strednej dievčenskej škole Loreto v Rumbeku 
bol zriadený poľnohospodársky klub a vybudovaná školská záhrada s fóliovníkmi 
a zavlažovacím systémom. Dievčatá v záhrade vo voľnom čase pestujú plodiny 
pre vlastnú spotrebu i pre potreby školskej kuchyne. 

Názov projektu: Mobilná zdravotnícka služba v oblasti Terekeka, Central Equatoria, 
Južný Sudán
Registračné číslo: SAMRS/2011/03/04
Hlavná sektorová priorita: Základná zdravotná starostlivosť / DAC CRS kód 12220
Kontraktor: MAGNA Deti v núdzi (www.magna.sk)
Partner v krajine:  Ministry of Health, South Sudan 
Dotácia ODA SR:  223 468,01 €
Doba realizácie projektu:  október 2011 – február 2013

Cieľom projektu Magna Deti v núdzi bolo sprístupniť základnú zdravotnú starostlivosť 
v deviatich odľahlých vidieckych komunitách v kraji Terekeka, ktoré sú postihnuté 
vysokou mierou detskej a materskej úmrtnosti, a zároveň akútnym nedostatkom 
kvalitných zdravotných služieb a kvalifikovaného zdravotníckeho personálu. Cieľ 
sa podarilo naplniť prostredníctvom pravidelných týždenných zdravotných služieb 
poskytovaných mobilnou klinikou, ktorá zabezpečuje prevoz zdravotníkov, liekov 
a zdravotníckeho materiálu, a svojimi službami pokrýva spádovú oblasť pre viac 
ako 30 000 obyvateľov. Mobilná klinika zabezpečuje imunizáciu obyvateľstva, 
nutričné intervencie či predpôrodnú a pôrodnú asistenciu. V rámci projektu bola 
posilnená infraštruktúra zdravotných zariadení, a prostredníctvom školení a tzv. 
„on-job“ supervízií aj kapacity miestnych lekárov a zdravotníckeho personálu. 



© Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety © UN Photo Isaac Billy © Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety



AFGANISTAN
Rozvojová spolupráca s Afganistanom vychádza z politických a ekonomických záväzkov Slovenskej 
republiky a dlhoročnej angažovanosti slovenských subjektov v tejto krajine. Základom spolupráce 
a jej zamerania je Afganská národná stratégia rozvoja, ako aj výstupy z Tokijskej konferencie 
pre Afganistan z júla 2012. Predpokladom realizácie štandardnej rozvojovej spolupráce je však 
zlepšenie bezpečnostnej situácie v krajine a plnenie záväzkov afganskej vlády týkajúcich sa 
transparentného využitia poskytnutej pomoci, dodržiavania ľudských práv, princípov demokracie 
a právneho štátu. Na bilaterálnu ODA pre Afganistan bolo v Národnom programe ODA SR 2013 
vyčlenených 600 000 EURO.

Slovenská rozvojová pomoc sa v Afganistane zameriava na:

•   zlepšenie úrovne zdravotnej starostlivosti, 
•   zvyšovanie kvality všetkých úrovní vzdelávania, 
•   podporu sociálno-ekonomického rozvoja
•   budovanie kapacít v oblasti reformy bezpečnostného sektora

Oficiálny 
názov 

Afganská islamská 
republika 

Počet 
obyvateľov 31,108,077 (2013) 

HNP na 
obyvateľa 1 100 USD (2012) 

Vekový 
medián 17,9  rokov 

Priemerný vek 
dožitia 50 rokov 

Detská 
úmrtnosť 

119.41  
úmrtí/1,000 
narodení 

Gramotnosť 
obyvateľstva 

28,1 %  (muži 
43.1% , ženy 
12.6%) 

Obyvateľstvo 
pod úrovňou 
chudoby 

36  % (2009) 

© Martin Črep
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Názov projektu: Vzdelávanie matiek v starostlivosti o dieťa v zdraví a v chorobe 
prostredníctvom verejne dostupných didaktických panelov 
Registračné číslo: SAMRS/2009/09/03
Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie/ DAC CRS kód 11120
Kontraktor: Ales a.s. (www.ales-atm.com)
Partner v krajine: Ministry of Public Health, Afghanistan
Dotácia ODA SR: 124 751,60 €
Doba realizácie projektu: november 2009 – október 2013

Projekt bol zameraný na sprostredkovanie základných informácií o hygiene 
a starostlivosti o dieťa pre ženy prostredníctvom didaktických panelov využívaných 
vo vybraných nemocniciach. Cieľom projektu bolo sprístupniť prvorodičkám a 
matkám informácie potrebné k starostlivosti o dieťa prostredníctvom verejne 
dostupných interaktívnych didaktických panelov. Zámerom projektu bolo 
zlepšenie kvality života ženy v tehotenstve a počas starostlivosti o dieťa a podpora 
správnych stravovacích a hygienických návykov detí a matiek s priamym 
dopadom na ich zdravotný stav a zdravotnú prevenciu. Projekt bol realizovaný 
v partnerstve s  Ministerstvom zdravotníctva Islamskej republiky Afganistan.

Názov projektu: Výstavba multifunkčného centra v provincii Kunduz 
Registračné číslo: SAMRS/2010/02/01
Hlavná sektorová priorita: Sociálna infraštruktúra a služby/ DAC CRS kód 16061
Kontraktor: Spoločnosť ľudí dobrej vôle (www.cassovia.sk/sldv)
Partner v krajine: Kunduz University -  Kunduz Cultral Centre (KCC)
Dotácia ODA SR: 202 478,57 €
Doba realizácie projektu: november 2010 – august 2013

Cieľom projektu bolo pozdvihnutie a rozvoj mesta a regiónu Kunduz 
prostredníctvom rozšírenia mimoškolského a doplnkového vzdelávania detí a 
dospelých, rozvoja kultúry a umenia, a zlepšenia prístupu k novým informáciám 
a moderným vzdelávacím nástrojom. V rámci projektu bolo vybudované 
multifunkčné centrum poskytujúce možnosti ďalšieho vzdelávania a rozvoja 
kultúry pre obyvateľov mesta Kunduz. Centrum bude poskytovať knižničné služby, 
prístup k internetu, priestory pre organizovanie vzdelávacích aktivít, konferencií, 
výstav a priestor pre stretnutia občanov. 

Názov projektu: Zvyšovanie odborných kapacít v poľnohospodárstve a potláčanie 
vidieckej chudoby
Registračné číslo: SAMRS/2010/02/03
Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie v poľnohospodárstve/ DAC CRS kód 31181

Kontraktor: Človek v ohrození (www.clovekvohrozeni.sk)
Partner v krajine: Afghan Women Resource Center 
Dotácia ODA SR: 189 802,86 €
Doba realizácie projektu: november 2010 – november 2012

Projekt podporil komplexný socioekonomický rozvoj chudobných vidieckych 
komunít prostredníctvom aktívneho zapojenia miestnych mužov a žien. Farmárstvo 
predstavuje kľúčový zdroj obživy pre vidiecke obyvateľstvo a je súčasťou 
národných a provinčných rozvojových plánov deklarovaných afganskou vládou. 
V rámci aktivít projektu sa rozvíjali poľnohospodárske zručnosti, zvýšili sa odborné 
kapacity v sektore a možnosti generovania príjmov pre chudobné obyvateľstvo. 
Dôležitým aspektom projektu bolo zlepšenie postavenia žien z hľadiska ich 
sociálneho a hospodárskeho postavenia v komunite. Ženy zapojené do projektu 
sa stali samostatnejšími a získali zručnosti a poznatky využiteľné pre zlepšenie života 
svojich rodín (výživa, hygiena, gramotnosť, príspevok do rodinného rozpočtu). 
Vďaka projektu si  228 žien zvýšilo odborné vedomosti a praktické zručnosti počas 
tréningov efektívnej domácej poľnohospodárskej produkcie.

Názov projektu: Zdravotná starostlivosť pre komunitu Tunika Hassan Tobin
Registračné číslo: SAMRS/2012/03/04
Hlavná sektorová priorita: Základná zdravotnícka infraštruktúra/ DAC CRS kód 
12230
Kontraktor: ADRA Slovensko (www.adra.sk)
Partner v krajine: ADRA Afghanistan
Dotácia ODA SR: 189 865,85 €
Doba realizácie projektu: august 2012 – august 2013

Hlavným zámerom tohto projektu bolo zabezpečiť základnú zdravotnú 
starostlivosť prostredníctvom vybudovania zdravotníckeho zariadenia pre 
takmer 6 tisíc rodín z komunity etnických Uzbekov, ktorí mali dlhodobo 
obmedzený prístup zdravotníckym službám. Stredisko je jediným zariadením 
svojho druhu, ktoré sa nachádza v dostupnej vzdialenosti. Zdravotné centrum 
v Tunika Hassan Tobin (provincia Jawzjan) ponúka služby základnej zdravotnej 
starostlivosť podľa noriem Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) tzv. Basic 
Packages of Health Services – BPHS, ktoré definujú minimálne štandardy a typy 
zdravotných úkonov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Centrum  ponúka 
životne dôležitú ambulantnú starostlivosť, ktorá zahŕňa antenatálnu, pôrodnú 
a popôrodnú starostlivosť, konzultácie týkajúce sa plánovania rodiny, bežné 
očkovania,  sledovanie rastu detí, liečbu  detských chorôb,  malárie a tuberkulózy 
(vrátane využitia  medzinárodného protokolu DOTS - Directly Observed Therapy 
Shortcourse – pre detekciu a  liečbu infekčných ochorení) a distribúciu základných 



liekov. Zdravotnícke stredisko kapacitne pokryje spádovú oblasť s 15 000 až
30 000 obyvateľmi. Okrem poskytovania zdravotníckych služieb sa v rámci projektu 
realizovali školenia v oblasti hygieny a zdravia, plánovania rodiny, ochrany 
ľudských práv a  životného prostredia. Na týchto školeniach sa zúčastnilo viac 
ako 3 tisíc členov miestnej komunity.

Názov projektu: Reforma bezpečnostného sektora ako súčasť univerzitného 
vzdelávania afganských mladých profesionálov - skúsenosti Slovenska 
Registračné číslo: SAMRS/2012/03/08
Hlavná sektorová priorita: Budovanie mieru, predchádzanie konfliktom a ich 
riešenie/ DAC CRS kód 15220
Kontraktor: CENAA - Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (www.
cenaa.org)
Partner v krajine: Afghan Professionals Organization 
Dotácia ODA SR: 67 645,72 €
Doba realizácie projektu: október 2012 – september 2013

Ambíciou projektu Reforma bezpečnostného sektora ako súčasť univerzitného 
vzdelávania afganských mladých profesionálov – skúsenosti Slovenska bolo 
prispieť ku skvalitňovaniu všestrannej prípravy afganských mladých profesionálov 
(budúcich lídrov) a budovaniu afganskej občianskej spoločnosti. Hlavným cieľom 
projektu bolo 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 afganských univerzitách. Cieľovou 
skupinou projektu bola akademická sféra (akademici, mladí profesionáli – študenti 
afganských univerzít) a  budúci lídri a líderky občianskej spoločnosti v Afganistane.

Názov projektu: Rozvoj sekundárnej a terciárnej zdravotnej starostlivosti v oblasti 
gastroenterológie v Afganistane 
Registračné číslo: SAMRS/2011/01/06
Hlavná sektorová priorita: Zdravotnícke služby/ DAC CRS kód 12191
Kontraktor: AFAN – Združenie priateľov Afganistanu (www.afan.sk)
Partner v krajine: Ministry of Public Health, Afghanistan
Dotácia ODA SR: 286 950,34 €
Doba realizácie projektu: november 2011 – júl 2013

V rámci tohto projektu boli na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave vyškolení 
štyria afganskí lekári a následné bola postavená budova gastroenterologického 

centra v areáli kábulskej nemocnice Wazir Akbar Khan. Zároveň boli tomuto 
centru dodané potrebné medicínske prístroje: moderný sonograf, laboratórne 
zariadenia pre histológiu ako aj náhradné diely pre endoskopický prístroj. Nové 
gastroenterologické centrum pozostáva zo štyroch oddelení: endoskopického, 
ERCP (endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia), histologického
a sonografického. Kapacita centra je približne 7 200 vyšetrených pacientov 
ročne a v blízkej budúcnosti by mala byť rozšírená vyškolením ďalších lekárov z 
nemocnice Wazir Akbar Khan, ktorí tu budú pracovať. Nové centrum  je k dispozícii 
pre spádovú oblasť troch afganskych provincií - Takhar, Badachšan a Kunduz, čo 
predstavuje pokrytie pre viac ako 3 milióny obyvateľov. Ministerstvo zdravotníctva 
Afganistanu má v pláne nové gastroenterologické centrum využiť aj ako školiace 
stredisko pre lekárov z celého Afganistanu, a to za pomoci a v spolupráci
so Slovenskou zdravotníckou univerzitou.
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BIELORUSKO
Názov projektu: Podpora slobody prejavu, nezávislých médií a nových médií
v Bielorusku 
Registračné číslo: SAMRS/2011/13/01 
Hlavná sektorová priorita: Budovanie demokratických inštitúcií – občianska 
spoločnosť / DAC CRS kód 15153
Kontraktor: Človek v ohrození (www.clovekvohrozeni.sk)
Dotácia ODA SR:  66 413,64 €
Doba realizácie projektu:  január 2012 - január 2013

Cieľom projektu bola podpora demokratickej občianskej spoločnosti v Bielorusku
s dôrazom na rešpektovanie slobody prejavu a právo prijímať a rozširovať 
informácie alebo myšlienky. Projekt mal za cieľ udržať štandardy novinárskej 
profesie aj v situácii, kedy je väčšina bieloruských masových médií využívaná 
štátom ako nástroj propagandy. Napomohol šíreniu informácií a aktivizmu 
prostredníctvom využívania dostupných digitálnych technológií. Školenie 
o bezpečnosti práce s internetom a dodaný antivírový program prispel 
k bezpečnejšiemu využívaniu tohto média. Počas študijnej cesty a novinárskej 
súťaže, ktoré sa v rámci projektu uskutočnili, nadobudli participujúci bieloruskí 
novinári vedomosti a zručnosti relevantné pre kvalitný výkon spravodajskej práce 
v podmienkach obmedzujúcich slobodu prejavu. 

Názov projektu: Slovenská skúsenosť v zodpovednom podnikaní pre Bielorusko 
Registračné číslo: SAMRS/2011/09/02 
Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie / DAC CRS kód 11110
Kontraktor: Nadácia Pontis (www.nadaciapontis.sk)
Dotácia ODA SR:  72 985,76 €
Doba realizácie projektu:  september 2011- január 2013

V projekte, do ktorého boli ako partnerské organizácie zapojené School of Business 
and Management of Technology a Belarusian Institute for Strategic Studies, sa 
zdieľali slovenské skúsenosti s výučbou zodpovedného podnikania na vysokých 
školách, a to prostredníctvom vytrénovania vysokoškolských lektorov v teórii, 
praxi a metodológii výučby tohto konceptu. Zodpovedné podnikanie, ktoré sa 
zapracovalo do syláb predmetov, sa tak stalo prierezovou témou štúdia. Okrem 
lektorov sa do projektu zapojili i študenti a absolventi, ktorí mali možnosť zúčastniť 
sa na letnej škole zodpovedného podnikania na Slovensku. Súbežne sa vytvorila 
grantová schéma pre analytikov, za účelom realizácie niekoľkomesačných 
projektov týkajúcich sa vybraných oblastí tematiky zodpovedného podnikania. 
Podpora vysokoškolskej výučby a podpora expertnej komunity prispeli 
k presadzovaniu konceptu zodpovedného podnikania. 

BOSNA A HERCEGOVINA
Názov projektu: Rovnaké pracovné príležitosti a živobytie pre Bosniakov, Srbov
i Chorvátov postihnutých po výbuchu nášľapných mín - „OVOCIE nie MÍNY“
Registračné číslo: SAMRS/2010/08/11
Hlavná sektorová priorita: Budovanie trhového prostredia/ DAC CRS kód 32130
Kontraktor: Národné centrum pre rovnosť príležitostí (www.ncrp.sk)
Partner v krajine: NVO „Posavina bez mina“,  Bosnia and Herzegovina
Dotácia ODA SR: 204 767,55 €
Doba realizácie projektu:  január 2011 -  apríl 2013

Vďaka projektu vznikli pracovné príležitosti v ekologickej poľnohospodárskej 
produkcii pre 15 ľudí, zdravotne postihnutých po mínovej nehode. Vznikli  výrobné 
kapacity na pestovanie, zber a sušenie ovocia v regiónoch Gradačac, Lopare 
a Orašje, ako aj 3 odbytové strediská. Bola spracovaná príručka správnej 
výrobnej a  hygienickej praxe v ekologickej  poľnohospodárskej produkcii 
v súlade s európskymi štandardami. Príručku možno využiť ako podklad pre 
multiplikáciu projektu v iných regiónoch.  Projekt prispel k zlepšeniu života a 
ekonomickej situácie  rodín zdravotne postihnutých, ako aj  k udržateľnému 
ekonomickému rastu na miestnej úrovni. Zároveň pomohol zvýšiť integráciu 
a vzájomné porozumenie medzi 3 etnikami – Bosniakmi, Srbmi a Chorvátmi -  pri 
nachádzaní spoločných riešení rovnakých problémov.k presadzovaniu konceptu 
zodpovedného podnikania. 

ČIERNA HORA
Názov projektu: Budovanie kapacít Čiernej Hory na aproximáciu práva EÚ
Registračné číslo: SAMRS/2012/04/06
Hlavná sektorová priorita: Budovanie inštitúcií a kapacít na spoluprácu s EÚ, 
politika rozšírenia, aproximácia noriem a štandardov EÚ v rámci jednotlivých 
sektorových politík / DAC kód 15110
Kontraktor: NISPACee (www.nispa.sk)
Partner v krajine: Human Resources Management Authority, Macedónsko
Dotácia ODA SR: 100 000,00 €
Doba realizácie projektu:  jún 2012 - júl 2013

Cieľom projektu bolo pripraviť zamestnancov ústredných  a miestnych orgánov 
štátnej správy ako aj samosprávy Čiernej Hory na harmonizáciu národnej legislatívy 
s právom EÚ. Odborný seminár sa zameral na zmeny legislatívnej techniky a 
procesy normotvorby v predvstupovom období a v období členstva v EÚ. Účastníci 



seminára absolvovali  študijnú cestu do SR, počas ktorej sa stretli s vrcholnými 
predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy (ťažiskových ministerstiev, Úradu 
vlády SR a Kancelárie Národnej rady SR), ktoré zohrali v procese aproximácie 
práva kľúčovú úlohu. Počas pracovných stretnutí mali účastníci možnosť získať 
doplňujúce informácie ako aj nadviazať kontakty pre ďalšiu odbornú spoluprácu. 
Policy papers, vydané dvojjazyčne (anglicky a čiernohorsky) v elektronickej aj 
printovej verzii  obsahujú odporúčania pre jednotlivé legislatívne kroky, aby už 
pred začatím prístupových rokovaní neexistovali legislatívno-technické prekážky 
na riadny priebeh aproximácie práva. 

MACEDÓNSKO
Názov projektu: Protikorupčná iniciatíva podnikateľov
Registračné číslo: SAMRS/2011/10/06
Hlavná sektorová priorita: Posilnenie občianskej spoločnosti, boj proti korupcii /  
DAC CRS kód 15113
Kontraktor: Podnikateľská aliancia Slovenska (www.alianciapas.sk)
Partner v krajine: Konfederácia zamestnávateľov Macedónska, Macedónsko
Dotácia ODA SR: 85 931,35 €
Doba realizácie projektu: október 2011 - február 2013

Cieľom projektu bolo prispieť k zníženiu miery korupcie, ktorá je v Macedónsku 
identifikovaná ako „top“ bariéra podnikania.  Boli vypracované 3 odborné analýzy 
na tému boja proti korupcii,  spracovaná metodológia a vytvorené nástroje 
na systematické meranie miery korupcie - Index podnikateľského prostredia 
a Korupčný index.  Za účelom propagácie etického podnikania bol zostavený 
Etický kódex podnikania, vypracovaná Protikorupčná charta podnikateľov a  
publikovaná Verejná výzva na boj proti korupcii adresovaná vláde s konkrétnymi 
odporúčaniami. Výsledok sa prejavil v miernom zlepšení Macedónska v rebríčku 
Transparency International, World Economic Forum i Heritage Foundation. 
Výstupy projektu boli široko podporené podnikateľskými subjektmi (Etický 
kódex podnikateľov akceptovalo okrem individuálnych podnikov aj viacero 
odvetvových združení). 

Názov projektu: Vytvorenie podmienok pre využívanie reformných nástrojov trhu 
práce pred vstupom do EÚ v Macedónsku transferom slovenských skúseností 
(COCURT)
Registračné číslo: SAMRS/2011/10/07 
Hlavná sektorová priorita: Budovanie demokratických inštitúcií/DAC CRS kód 16020

Kontraktor: Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok
(www.rrasenec-pezinok.sk)
Partner v krajine: Organizacija na rabotodavaci na Makedonija, Macedónsko
Dotácia ODA SR: 73 964,17 €
Doba realizácie projektu: október 2011 -  september 2013

Projekt sa zameral na prípravu partnerov, implementáciu  a pilotné overenie 
reformných nástrojov trhu práce zameraných na zníženie miery nezamestnanosti. 
V spolupráci s verejnou správou a zamestnávateľmi boli analyzované požiadavky 
trhu práce a vzdelávacieho systému Macedónska. Analýzy sa stali odborným 
podkladom pre vytvorenie inovatívnych vzdelávacích programov pre 
školiteľov - zástupcov úradov práce, personálnych agentúr, zamestnávateľov 
a mimovládnych organizácií.  Desať vyškolených absolventov sa zúčastnilo 
na študijnej ceste na Slovensku. Stretli sa so zástupcami Ministerstva školstva 
SR, Národného ústavu celoživotného vzdelávania,  navštívili úrady práce 
a oboznámili sa s prácou s klientmi v oblasti kariérneho poradenstva. Bol tiež 
vytvorený návrh Kolektora pracovnej sily, ktorý definuje formy spolupráce medzi 
zamestnávateľmi a úradmi práce pri identifikovaní potrieb trhu práce a následnom 
školení nezamestnaných až po ich umiestnenie na trh práce. V 4 mestách – Stip, 
Strumica, Velez a Bitola bol realizovaný  Program školenia pre nezamestnaných, 
ktorý absolvovalo  66  účastníkov. 

MOLDAVSKO
Názov projektu: Modernizácia vzdelávania v Moldavsku – príprava pedagógov a 
študentov na metodológiu e-learningu rozširuje prístup k flexibilnému vzdelávaniu
Registračné číslo: SAMRS/2011/04/04
Hlavná sektorová priorita: Vyššie technické a manažérske vzdelávanie / DAC CRS 
kód 11430
Kontraktor: Academia Istropolitana Nova (www.ainova.sk)
Partner v krajine: Institute for Public Policy
Dotácia ODA SR:  84 533,44  €
Doba realizácie projektu: september 2011 – september 2013 
Projekt Modernizácia vzdelávania v Moldavsku – príprava pedagógov a študentov 
na metodológiu e-learningu rozširuje prístup k flexibilnému vzdelávaniu mal za cieľ 
vyškoliť moldavských vysokoškolských učiteľov a študentov v tvorbe a tutoringu 
e-learningových kurzov, prispieť k modernizácii vzdelávania a zlepšeniu IT zručností. 
Prínosom projektu bol tiež prenos skúseností a trendov v oblasti e-learningu a  
zlepšenie informovanosti o EÚ dodaním kompletného e-learningového kurzu o EÚ 



(zdroj informácií o skúsenostiach Slovenskej republiky v procese napredovania do 
EÚ).

Názov projektu: Moldavsko bližšie k Európe: Podpora moldavskej občianskej 
spoločnosti a zdravého podnikateľského prostredia
Registračné číslo: SAMRS/2012/05/19
Hlavná sektorová priorita: Demokratizácia a občianska spoločnosť / DAC CRS 
kód 15150
Kontraktor: Slovenská atlantická komisia (www.ata-sac.org)
Partner v krajine: National Council of NGOs of Moldova
Dotácia ODA SR:  90 628,26 €
Doba realizácie projektu: jún 2012 – august 2013 
Cieľom projektu bolo podporiť euro-integračné ambície a snahy Moldavska a 
to prostredníctvom transferu slovenského know-how zameraného na podporu 
moldavskej občianskej spoločnosti a posilnenia jej dialógu s vládou, a zároveň 
na podporu budovania zdravého podnikateľského prostredia a vytvárania 
podnikateľských príležitostí.  Projekt  prispel k  spolupráci vybraných mimovládnych 
organizácií so zástupcami štátnej správy pri príprave mechanizmu poukazovania 
podielu zaplatenej dane a k príprave znenia návrhu legislatívy s cieľom zaviesť 
príslušný mechanizmus do praxe v Moldavsku. V prípade mimovládnych 
organizácií sa zameral na diverzifikáciu a udržateľnosť ich financovania. Projekt 
tiež prispel k budovaniu pro-reformných kapacít podnikateľských subjektov 
a združení a rozširovaniu slovensko-moldavských vzťahov v hospodárskej oblasti 
(Slovensko-Moldavské podnikateľské fórum).   

Názov projektu: Posilnenie dialógu a sektorálnych politík medzi MVO a vládou
v Moldavsku
Registračné číslo: SAMRS/2011/06/10
Hlavná sektorová priorita: Demokratizácia a občianska spoločnosť / DAC CRS 
kód 15150
Kontraktor: Nadácia Pontis (www.nadaciapontis.sk)
Partner v krajine: East European Foundation
Dotácia ODA SR: 83 711,62 €
Doba realizácie projektu: september 2011 – február 2013

Cieľom projektu bolo posilnenie expertných sektorálnych kapacít moldavských 
MVO združených v Národnej rade pre participáciu (NPC) ako aktívneho člena 
rozhodovacieho procesu v Moldavsku, na základe slovenských skúseností. Projekt 
sa zameriaval na zvýšenie expertných kapacít členov štyroch pracovných 

skupín NPC (spravodlivosť a ľudské práva, ekonomický rozvoj, zahraničná a bez-
pečnostná politika, sociálne veci, vzdelávanie a mládež).

SRBSKO
Názov projektu: Výstavba čističky a prvej fázy kanalizačnej siete pre mesto 
Kovačica
Registračné číslo: SAMRS/2008/01/05
Hlavná sektorová priorita: Obnova infraštruktúry / DAC CRS kód 14030
Kontraktor: Plastika, s.r.o. (www.plastika.sk)
Partner v krajine: Miestne spoločenstvo Kovačica, Srbsko
Dotácia ODA SR: 222 915,52 €
Doba realizácie projektu:  február 2009 –  apríl  2013

Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality života miestneho obyvateľstva pros-
tredníctvom rozvoja infraštruktúry zameranej na čistenie odpadových vôd.  
Projekt bol prvou fázou  väčšieho technického projektu výstavby kanalizačnej 
siete v meste Kovačica, ktorý má byť dokončený v roku 2018.  V iniciačnej fáze, 
financovanej z prostriedkov SlovakAid,  bola postavená čistička odpadových 
vôd, hlavný kolektor, a dodané zariadenie na vybudovanie  sekundárnej siete 
s prípojkami pre konečných užívateľov. 

SRBSKO A ČIERNA HORA
Názov projektu: Posilnenie bezpečnosti v juhovýchodnej Európe: Smerom 
k úspešnej integrácii (Strengthening Security of the South-East Europe: Towards 
Successful Integration) 
Registračné číslo: SAMRS/2011/10/10
Hlavná sektorová priorita: Budovanie demokratických inštitúcií / DAC CRS kód 15210
Kontraktor: Slovenská atlantická komisia (www.ata-soc.org)
Partner v krajine: Belgrade Fund for Political Excellence (BFPE), Srbsko, Čierna Hora
Dotácia ODA SR: 84 416,84 €
Doba realizácie projektu:  september 2011 -  apríl 2013

Cieľom projektu v Čiernej Hore bolo dosiahnuť vyššiu podporu verejnosti pre 
euroatlantickú integráciu krajiny. V 8  regiónoch  Čiernej Hory (Podgorica, 
Mojkovac, Kolašin,  Pljvelja, Bielo Bole, Cetinje, Budva, Danilovgrad, Berane) sa 



uskutočnili série verejných prednášok a diskusií - Speaking Tours -  so zástupcami 
širokej verejnosti, študentmi, predstaviteľmi lokálnych samospráv s cieľom zvýšiť 
informovanosť o NATO prostredníctvom odovzdávania neutrálnych, vyvážených 
informácií zohľadňujúcich pozitívny príklad SR s prístupom do NATO.  V Srbsku 
sa projekt zameral na zdieľanie skúseností SR z procesu približovania sa s EÚ 
a budovanie expertných a inštitucionálnych kapacít partnerskej organizácie. 
Výmenné stáže medzi kontraktorom a srbským partnerom pred konferenciami 
Belehradské bezpečnostné fórum a GLOBSEC 2012 mali priamy dosah na zdieľanie 
skúseností medzi mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú organizovaniu 
odborných podujatí na vysokej úrovni v oblasti obrany a bezpečnosti.  V rámci  
Belehradského bezpečnostného fóra  zrealizoval kontraktor odborný panel 
„Regionálna spolupráca v oblasti obrany: skúsenosti V-4. K výmene skúseností 
prispeli aj dva odborné semináre realizované v regiónoch  (Novi Sad, Vranje).
V rámci konferencie GLOBSEC 2012,  Slovenská atlantická komisia zorganizovala 
samostatný panel vo formáte Night Owl Session zameraný na tematiku európskej 
budúcnosti západného Balkánu.

Názov projektu: Slovensko a juhovýchodná Európa: Zdieľanie skúseností, 
posilňovanie partnerstiev 
Registračné číslo: SAMRS/2012/04/12
Hlavná sektorová priorita: Politika a administratívny manažment verejného 
sektora, približovanie k EÚ/ DAC CRS kód 15210
Kontraktor: Slovenská atlantická komisia (www.ata-soc.org)
Partner v krajine: Belgrade Fund for Political Excellence (BFPE), Srbsko, Čierna Hora
Dotácia ODA SR: 84 185,98 €
Doba realizácie projektu:  júl 2012  -  júl 2013

Projekt bol pokračovaním predchádzajúceho projektu Slovenskej atlantickej 
komisie (SAMRS/2011/10/10 - Posilnenie bezpečnosti v juhovýchodnej Európe: 
Smerom k úspešnej integrácii). Zameral sa na skvalitnenie informovanosti obyvateľov 
Čiernej Hory o procese euro-atlantickej integrácie krajiny, predovšetkým mladej  
generácie, s cieľom prispieť k zvýšeniu podpory verejnosti pre vstup do NATO. 
Projekt využil osvedčenú formu tzv. Speaking Tours, ktoré sa realizovali v Podgorici 
a Danilovgrade (pre laickú verejnosť),  ale aj odbornú verejnosť (Policajná 
akadémia Danilovgrad).  Uskutočnili sa tiež diskusie so zástupcami Parlamentu 
Čiernej Hory a ministerstva zahraničných vecí Čiernej Hory. Srbská časť projektu 
sa zamerala na zdieľanie slovenských skúseností so vstupom krajiny do EÚ 
a iniciovanie kvalifikovanej diskusie o význame európskej integrácie pre krajinu.  
V Novom Sade a Niši sa uskutočnili dva odborné semináre s bezpečnostnou 
problematikou. Naďalej pokračovala spolupráca  Slovenskej atlantickej komisie 
a BFPE pri príprave a aktívnej účasti na Belehradskom bezpečnostnom fóre 

a GLOBSECU 2013.V oboch  krajinách projekt prispel k podpore Intenzívnejších 
obchodno-ekonomických vzťahov so Slovenskom zorganizovaním podujatí pre 
podnikateľov zo Srbska, Čiernej hory a Slovenskej republiky – dvoch Slovensko-
srbských podnikateľských fór (v Novom Sade a Belehrade)  za účasti slovenských 
a srbských podnikateľov, zástupcov MH SR a agentúry SARIO. V Čiernej Hore sa 
stretnutie uskutočnilo na pôde Podnikateľskej komory Čiernej Hory.

UKRAJINA
Názov projektu: Národný konvent o EÚ
Registračné číslo: SAMRS/2012/05/13
Hlavná sektorová priorita: Budovanie inštitúcií a kapacít na spoluprácu s EÚ/DAC 
CRS kód 15150
Kontraktor: RC SFPA (www.sfpa.sk)
Partner v krajine: Ukrainian Center for Independent Political Research, Ukrajina
Dotácia ODA SR:  93 923,43 €
Doba realizácie projektu:  september 2012 - november 2013

Projekt  vytvoril platformu - Národný konvent – na uskutočnenie  verejnej debaty 
vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií o otázkach 
európskej integrácie. V rámci Konventu pracovali   4 pracovné skupiny zamerané 
na kľúčové euro-integračné témy: Vzťahy s EÚ a stratégia európskej integrácie 
Ukrajiny; Energetika; Kultúrny rozmer európskej integrácie Ukrajiny; Regionálny 
rozvoj a kohézna politika. V záujme podporiť povedomie o kľúčovej úlohe 
inštitúcií pre implementáciu reforiem a európsku integráciu nielen na štátnej, 
ale aj na regionálnej úrovni sa zasadnutia pracovných skupín okrem Kyjeva 
uskutočnili aj v regionálnych metropolách Užhorod, Ivanofrankovsk, Zaporožie, 
Doneck, Charkov a  v Dnepropetrovsk. Do činnosti pracovných skupín a diskusie 
na Plenárnom zasadnutí sa zapojilo takmer 800 účastníkov vrátane politických 
lídrov a štátnej administratívy. Vypracované odporúčania na tvorbu národných 
politík boli prezentované ukrajinským ministerstvám, vláde a médiám. Záverečná 
publikácia bola vydaná v  printovej verzii. Online je voľne prístupná na http://
www.ucipr.org.ua/publications/anons-natcionalnii-konvent-ukraiini-shchodo-es-
rekomendatciii-robochikh-grup-2013-r-za-zag-red-v-lupatciia-iu-tishchenko. 



TUNISKO
Názov projektu: Zvyšovanie kapacít domácich volebných pozorovateľov v Tunisku
Registračné číslo: SAMRS/2011/B/01
Hlavná sektorová priorita: Posilnenie občianskej spoločnosti/ DAC CRS kód 15151
Kontraktor: Občianske oko
Partner v krajine: Tuniské združenie pre demokratické prebudenie (ATED), Tunisko
Dotácia ODA SR: 64 449,47 €
Doba realizácie projektu:  február 2012 –  marec 2013  

Cieľom projektu bolo v rámci  príprav na parlamentné voľby pomôcť zvýšiť 
kapacity partnerskej organizácie na volebného pozorovania, ktoré si vyžadujú 
špecializovanú odbornú prípravu. Výsledkom projektu boli dvaja  vyškolení  
experti a 24 regionálni koordinátori ATED,  vybavení know-how na realizáciu 
projektov, na rýchly zber a analýzu dát zo štatistickej vzorky volebných miestností 
a na štatistický audit voličských zoznamov. Na základe toho riadiaci tím ATED 
disponoval pozorovateľskými nástrojmi,  ktoré mu umožnili získať informácie 
o súčastiach volebného procesu, ktoré nie sú uchopiteľné štandardným volebným 
pozorovaním, následne ich hlbšie analyzovať a prezentovať širokej verejnosti 
a volebným aktérom prostredníctvom vyhlásení k priebehu volieb a záverečnej 
správy o pozorovaní volieb.

Názov projektu: Ambasádori demokracie
Registračné číslo: SAMRS/2011/B/03
Hlavná sektorová priorita: Posilnenie občianskej spoločnosti/ DAC CRS kód 15151
Kontraktor: eSlovensko (www.eslovensko.sk)
Partner v krajine: Jacaranda S.A.R.I. , Tunisko
Dotácia ODA SR: 68 335,06 €
Doba realizácie projektu:  január 2012 – marec 2013  

Cieľom projektu bolo zvýšenie povedomia obyvateľov o základných princípoch 
demokracie s dôrazom na ľudské práva, zvýšenie kapacít prostredníctvom 
vzdelávania v oblastiach, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj demokracie a spoločnosti.  
Študenti univerzít – ambasádori demokracie, boli odborne zaškolení, aby vedeli 
kvalifikovane šíriť princípy demokracie vo verejnosti. Bol vytvorený odborný 
materiál a komiks, ktorý sa následne rozdával verejnosti a distribuoval aj členom 
vlády, poslancom a ostatným mienkotvorcom v krajine, ktorí myšlienky projektu 
budú šíriť formálnymi kanálmi a prostredníctvom médií.



publikácia, ktorá poskytne príklady dobrej praxe pri začleňovaní GV do učebných 
osnov na slovenských školách a tým prispeje k efektívnej podpore uvedenia 
Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie do školskej praxe. Účastníci projektu 
aktívne participovali na vzdelávacom  procese a ocenili možnosť nadobúdania 
poznatkov. Školy plánujú aj v nasledujúcom školskom roku (teda po skončení 
projektu) rozvíjať začlenenie GV vo vlastných školských vzdelávacích programov. 
Hlavný cieľ projektu - začlenenie globálneho vzdelávania do vzdelávacích 
programov na slovenských školách prostredníctvom experimentálneho 
overovania bol dosiahnutý na štyroch z piatich modelových škôl. 

SPOLUFINANCOVANÉ PROJEKTY EURÓPSKEJ KOMISIE

Názov projektu: Svet v nákupnom košíku (The World In The Shopping Cart)
Registračné číslo: SAMRS/2010/EK/04 
Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie / DAC CRS kód 99820
Kontraktor: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica (www.zivica.sk)
Dotácia ODA SR:  9 800,65 €
Doba realizácie projektu: október 2010 – január 2013

Celkovým cieľom projektu bolo prispieť k zníženiu chudoby a implementácii 
Miléniových rozvojových cieľov prostredníctvom dlhodobej zmeny prístupu a 
motivácie konzumentov. Vďaka zmene návykov smerom ku trvalo udržateľnej 
spotrebe je možné prispieť k zvýšenému tlaku na implementáciu trvalo udržateľnej 
výroby a postupov u nadnárodných korporácií a ich dodávateľov. Zodpovedné 
správanie spotrebiteľov ide ruka v ruke s pozitívnym sociálnym, ekonomickým a 
ekologickým vplyvom na trvalo udržateľný rozvoj. Projekt taktiež upevnil vedomosti 
a zručnosti učiteľov a iných pedagógov v oblasti uplatňovania globálneho 
rozvojového vzdelávania. Žiaci stredných škôl sa zúčastňovali  interaktívnych 
aktivít globálneho rozvojového vzdelávania čím kriticky hodnotili svoje postoje k 
rozvojovým problémom a trvalo udržateľnej spotrebe. 

 
Názov projektu: Smerom ku klimatickej spravodlivosti v rozvojových krajinách, so 
zameraním na subsaharskú Afriku 
Registračné číslo: SAMRS/2010/EK/06
Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie / DAC CRS kód 99820
Kontraktor: Slovenská katolícka charita (www.skch.sk)
Dotácia ODA SR:  7 999,18 €

PROGRAM BUDOVANIA KAPACÍT ODA SR

Názov projektu: Koordinácia odbornej spolupráce mimovládnych rozvojových 
organizácií v záujme zvyšovania efektívnosti slovenskej rozvojovej pomoci 
Registračné číslo: SAMRS/2012/09/01
Hlavná sektorová priorita: Budovanie demokratických inštitúcií – občianska 
spoločnosť / DAC CRS kód 99820
Kontraktor: Platforma MVRO (www.mvro.sk)
Dotácia ODA SR:  39 982,88 €
Doba realizácie projektu:  august 2012 - september 2013

Cieľom projektu  bolo zvyšovanie efektívnosti systému oficiálnej rozvojovej 
pomoci Slovenskej republiky (ODA SR) prostredníctvom posilňovania odborného 
vkladu mimovládnych rozvojových organizácií. Aktivity sa zameriavali na 
podporu koordinačnej, reprezentačnej a výkonnej kapacity strešnej organizácie 
mimovládnych rozvojových organizácií, na podporu práce expertných skupín, 
koordináciu odbornej spolupráce pri budovaní efektívneho systému slovenskej 
ODA, na podporu advokačných a mediálnych aktivít, globálneho rozvojového 
vzdelávania a verejnej informovanosti. V rámci projektu sa prezentovali témy 
rozvojovej spolupráce taktiež na rôznych podujatiach, ktoré prispeli k popularizácii 
témy a rozširovaniu expertízy v rámci odbornej rozvojovej komunity, ale aj širokej 
verejnosti. Platforma MVRO udržovala a rozširovala aj  knižnicu zdrojových 
materiálov na webovej stránke. Knižnica predstavuje referenčný bod pre 
odbornú verejnosť ako aj pre študentov či doktorandov pre ich študijné účely.  
Odrazom zvýšeného záujmu o témy rozvojovej spolupráce je aj nárast fanúšikov 
na sociálnej sieti facebook/rozvojová pomoc.

GLOBÁLNE ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE

Názov projektu: Modelové školy globálneho vzdelávania na Slovensku 
Registračné číslo: SAMRS/2011/07/02 
Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie / DAC CRS kód 99820
Kontraktor: Človek v ohrození (www.clovekvohrozeni.sk)
Dotácia ODA SR:  33 796,67 €
Doba realizácie projektu:  október 2011 - marec 2013

Projekt priniesol možnosť začleniť princípy, obsah a metódy globálneho 
vzdelávania (GV) do školských vzdelávacích programov na piatich modelových 
školách rôzneho typu a stupňa na Slovensku. V rámci projektu sa vytvorila 



Doba realizácie projektu: január 2010 – január 2013

Celkovým cieľom projektu bolo zvýšiť zaangažovanosť spoločnosti na Slovensku, 
aby podporila rozvojovú pomoc nie z povinnosti, ale z poznania vzájomnej 
závislosti rozvoja v rozvojových krajinách a ich vlastnej krajiny. Posolstvom bolo 
zvýšiť povedomie o potrebe rozvojovej pomoci a taktiež prispieť k tomu, aby sa 
vláda aktívne snažila o dosahovanie Miléniových rozvojových cieľov.  V rámci 
projektu boli taktiež vytvorené metodické materiály a pomôcky, ktoré boli 
pozitívne hodnotené a prijaté zo strany žiakov aj učiteľov. Propagačné materiály 
prispeli k zvýšeniu povedomia širokej verejnosti o problematike klimatických zmien 
v rozvojových krajinách Subsaharskej Afriky.

Názov projektu: Vzdelanie prináša zmenu! 
Registračné číslo: SAMRS/2011/08/02 
Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie / DAC CRS kód 99820
Kontraktor: Nadácia Pontis (www.nadaciapontis.sk)
Dotácia ODA SR:  18 023,90 €
Doba realizácie projektu:  september 2011 - január 2013

Cieľom tohto kofinancovaného projektu bolo okrem budovania kapacít 
mimovládnych organizácií v Poľsku, na Slovensku a na Cypre, aj zlepšenie 
spoluprácu medzi mimovládnymi organizáciami, akademickými inštitúciami, 
vládnymi predstaviteľmi a verejnosťou. Výsledkom bolo zvýšenie úrovne 
povedomia o rozvojovej spolupráci v týchto troch krajinách. Projekt reagoval na 
potreby vysokoškolského sektora na Slovensku, prostredníctvom aktivít, ktoré si 
kládli za cieľ budovanie kapacít v problematike rozvojovej spolupráce. V tomto 
ohľade projekt zasiahol kľúčovú cieľovú skupinu, t.j. vysokoškolských učiteľov, 
ktorým umožnil širšie možnosti spolupráce. Zároveň umožnil participáciu študentov 
a širokej verejnosti. V rámci projektu sa publikovali tri knihy o problematike 
rozvojovej spolupráce k rôznym aktuálnym témam.
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Prebiehajúce projekty a ich financovanie v roku 2013 v eurách 
 

 
Registračné číslo projektu 

 
Názov projektu 

 
Kontraktor 

 
Sektorová priorita 

 
Štát 

Vyplatená suma  v  
roku 2013 v eurách 

SAMRS/2010/03/05 Zvýšenie odborných kapacít v poľnohospodárskom sektore 
v Centrálnej Keni Človek v ohrození, o.z. rozvoj poľnohospodárstva Keňa 16 552,86 

SAMRS/2010/03/06 
Zavedenie terapie sterilnými larvami do klinickej praxe 
zariadení humánnej a veterinárnej medicíny v Kenskej 
republike 

Scientica, s.r.o. zdravotníctvo Keňa 16 719,46 

SAMRS/2011/02/02 Komunitné centrum "Ostrov nádeje - Rusinga Island" na 
Viktóriinom jazere v Keni 

Humanistické centrum 
NAROVINU zdravotníctvo Keňa 30 799,39 

SAMRS/2011/02/05 Znižovanie degradácie ekosystému Mau Forest cez aktívne 
zapojenie miestnych komunít Človek v ohrození, o.z. ochrana životného 

prostredia Keňa 68 889,51 

SAMRS/2011/02/06 Zlepšenie prístupu k vysokoškolskému vzdelaniu pre sociálne 
slabé skupiny obyvateľstva v Keni 

Vysoká škola zdravotníctva a 
sociálnej práce Sv. Alžbety, 

n.o. 
vzdelávanie Keňa 61 887,00 

SAMRS/2011/02/08 
Slovensko-kenská spolupráca cez moderné školy (Digitálne 
technológie a projektové vzdelávanie na školách v okrese 
Voi) 

Nadácia Pontis vzdelávanie Keňa 37 564, 53 

SAMRS/2011/02/13 Zlepšenie potravinovej bezpečnosti a stavu zdravia komunít 
v obvode Sigowet v okrese Kericho Slovenská katolícka charita rozvoj poľnohospodárstva Keňa 92 062,24 

SAMRS/2012/01/03 Remeselné vzdelanie pre sociálne slabé skupiny 
obyvateľstva v Keni Dvojfarebný svet, o.z. vzdelávanie Keňa 92 000,00 

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 38 219,56 

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 100 564,23 

SAMRS/2012/01/17 Pracovné zručnosti pre chudobnú mládež v Nairobi SAVIO, o.z. vzdelávanie Keňa 
 35 428,33 

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. 
 rozvoj poľnohospodárstva Keňa 99 270, 04 

SAMRS/2013/KEN/01/13 
Zvyšovanie potravinovej bezpečnosti malých farmárov 
prostredníctvom šírenia praktických poznatkov odbornými 
učilišťami v kraji Nakuru 

Človek v ohrození, o.z. 
 

rozvoj poľnohospodárstva 
 Keňa 50 050,00 

SAMRS/2013/KEN/01/01 Podpora socio-ekonomického rozvoja pestovateľov kešu 
orechov v oblasti Lamu, Keňa Nadácia Integra  

rozvoj poľnohospodárstva 
 

Keňa 85 323,00 
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SAMRS/2013/KEN/01/12 Slovensko-kenská spolupráca cez moderné školy: IKT, 
projektové vzdelávanie a cvičné firmy v Taita-Taveta Nadácia Pontis vzdelávanie Keňa 66 771,48 

SAMRS/2013/KEN/01/05 

Prevádzka zdravotného strediska a poľnohospodárstvo a 
farmárstvo ako nástroj na zvýšenie ekonomickej a 
potravinovej sebestačnosti komunitného centra na ostrove 
Rusinga 

Humanistické centrum 
NAROVINU zdravotníctvo Keňa 33 250,00 

SAMRS/2013/KEN/01/08 Budovanie inštituciálnej kapacity detského centra 
poskytujúceho sociálnu ochranu deťom ulice v Mihangu 

Vysoká škola zdravotníctva a 
sociálnej práce Sv. Alžbety, 

n.o. 
zdravotníctvo Keňa 86 000,00 

SAMRS/2013/KEN/01/02 Dlhodobo udržateľné využitie biodiverzity Kenskej republiky 
cez bioprospekting a transfer technológií Ústav zoológie, SAV zdravotníctvo 

 Keňa 56 000,00 

SAMRS/2011/03/01 Budovanie základnej zdravotnej starostlivosti v Maridi SAVIO, o.z.  zdravotníctvo 
 Južný Sudán 48 427,96 

SAMRS/2011/03/02 Dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre matku a dieťa, 
Gordim 

Vysoká škola zdravotníctva a 
sociálnej práce Sv. Alžbety, 

n.o. 
zdravotníctvo Južný Sudán 

 27 538,82 

SAMRS/2011/03/03 Tréningové centrum Sv. Petra Clavera v Rumbeku, fáza II. eRko - hnutie kresťanských 
spoločenstiev detí vzdelávanie Južný Sudán 

 60 970,32 

SAMRS/2011/03/04 Mobilná zdravotnícka služba v oblasti Terekeka, Central 
Equatoria, Južný Sudán MAGNA Deti v núdzi zdravotníctvo Južný Sudán 

 57 980,92 

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 
 49 000,00 

SAMRS/2012/02/05 Udržateľný agrobiznis pre Eyira ADRA - Adventistická 
agentúra pre pomoc rozvoj poľnohospodárstva  Južný Sudán 

 49 000,00 

SAMRS/2012/02/08 Zlepšenie podmienok pre vzdelávanie v Gumbe SAVIO o.z. vzdelávanie Južný Sudán 
 137 864,00 

SAMRS/2013/SSD/01/04 Posilňovanie poľnohospodárskych spôsobov obživy u 
malých farmárov v okolí Wau Človek v ohrození, o.z. rozvoj poľnohospodárstva  

 
Južný Sudán 

 65 000,00 

SAMRS/2009/09/03 
Vzdelávanie matiek v starostlivosti o dieťa v zdraví a 
chorobe prostredníctvom verejne dostupných didaktických 
panelov 

ALES, a.s. vzdelávanie Afganistan 7 973,23 

SAMRS/2010/02/01 Výstavba multifunkčného centra v provincii Kunduz Spoločnosť ľudí dobrej vôle sociálna infraštruktúra a 
služby 

Afganistan 8 231,76 
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SAMRS/2010/02/03 Zvyšovanie odborných kapacít v poľnohospodárstve a 
potláčanie vidieckej chudoby Človek v ohrození, o.z. rozvoj poľnohospodárstva Afganistan 11 847,16 

SAMRS/2011/01/02 
Vybudovanie laboratória potravinárskej mikrobiológie a 
chemického inžinierstva na Kábulskej polytechnickej 
univerzite 

Slovenská technická univerzita 
v Bratislave vzdelávanie Afganistan 139 211,39 

SAMRS/2011/01/06 Rozvoj sekundárnej a terciárnej zdravotnej starostlivosti v 
oblasti gastroenterológie v Afganistane 

Združenie Priateľov 
Afganistanu (AFAN) zdravotníctvo Afganistan 92 885,,87 

SAMRS/2012/03/04 Zdravotná starostlivosť pre komunitu Tunika Hassan Tobin ADRA - Adventistická 
agentúra pre pomoc zdravotníctvo Afganistan 109 865,85 

SAMRS/2012/03/08 
Reforma bezpečnostného sektora ako súčasť univerzitného 
vzdelávania afganských mladých profesionálov - skúsenosti 
Slovenska 

Centrum pre európske a 
severoatlantické vzťahy, 

CENAA 

prevencia a riešenie 
konfliktov Afganistan 54 023, 72 

SAMRS/2011/01/03 
Posilňovanie rozvoja a znižovanie chudoby nízkopríjmoných 
vidieckych komunít prostredníctvom chovu hospodárskych 
zvierat  

Človek v ohrození, o.z. rozvoj poľnohospodárstva 
 Afganistan 81 978,18 

SAMRS/2012/03/09 Podpora vyššieho odborného vzdelávania prostredníctvom 
akreditovaných študijných programov v provincii Parwan Človek v ohrození, o.z. vzdelávanie Afganistan 

 72 006, 93 

SAMRS/2013/AFG/01/04 

Laboratórium všeobecnej chemickej a potravinárskej 
technológie  a študijné programy pre odbory anorganická 
technológia a metalurgia Kábulskej polytechnickej 
univerzity 

Slovenská technická univerzita 
v Bratislave 

vzdelávanie 
 

Afganistan 
 15 000,00 

SAMRS/2008/01/05 Výstavba čističky a prvej fázy kanalizačnej siete pre mesto 
Kovačica Plastika, a.s. sektor vodného 

hospodárstva Srbsko 49 915,52 

SAMRS/2011/10/10 Strengthening Security of the South-East Europe: Towards 
Successful Integration Slovenská atlantická komisia  budovanie 

demokratických inštitúcií Srbsko 12 798,70 

SAMRS/2012/04/04 Posilňovanie regionálnych kapacít pre integračné ambície 
Srbska SOPK - RK Žilina  budovanie trhového 

prostredia Srbsko 36 967,86 

SAMRS/2012/04/12 Slovensko a juhovýchodná Európa: Zdieľanie skúseností, 
posilňovanie partnerstiev Slovenská Atlantická Komisia  budovanie 

demokratických inštitúcií Srbsko 54 395,98 

SAMRS/2013/ZB/01/13 Partnerstvo pre Srbsko Slovenská atlantická komisia  posilnenie občianskej 
spoločnosti Srbsko 40 395,00 

SAMRS/2012/04/06 Budovanie kapacít Čiernej Hory na aproximáciu práva EÚ NISPAcee  
budovanie 

demokratických inštitúcií 
 

Čierna Hora 11 000,64 
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SAMRS/2013/ZB/01/07 Národný konvent o Európskej únii v Čiernej Hore Výskumné centrum SFPA 
 (RC SFPA) 

budovanie 
demokratických inštitúcií 

 
Čierna Hora 45 000,00 

SAMRS/2013/ZB/01/15 Čierna Hora na ceste do euroatlantickej rodiny 2013-2014 Slovenská atlantická komisia 

 
budovanie 

demokratických inštitúcií 
 

Čierna Hora 
 41 880,00 

SAMRS/2013/ZB/01/05 Podpora procesu implementácie Smernice EÚ o hodnotení 
a manažmente povodňových rizík v Čiernej Hore 

Výskumný ústav vodného 
hospodárstva, Bratislava 

sektor vodného 
hospodárstva 

Čierna Hora 
 31 250,00 

SAMRS/2011/10/06 Protikorupčná iniciatíva podnikateľov  Podnikateľská aliancia 
Slovenska 

budovanie trhového 
prostredia Macedónsko 8 150,07 

SAMRS/2011/10/07 
Vytvorenie podmienok pre využívanie reformných nástrojov 
trhu práce pred vstupom do EÚ v Macedónsku transferom 
slovenských skúseností (COCURT) 

Regionálna rozvojová 
agentúra Senec-Pezinok  

sociálna infraštruktúra a 
služby 

Macedónsko 
 19 666,82 

SAMRS/2013/ZB/01/16 Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne Nadácia Pontis 
budovanie 

demokratických inštitúcií 
 

Macedónsko 
 47 514,00 

SAMRS/2010/08/11 
Rovnaké pracovné príležitosti a živobytie pre Bosniakov, 
Srbov i Chorvátov postihnutých po výbuchu nášľapných 
mín - "OVOCIE nie MÍNY 

Národné centrum pre rovnosť 
príležitostí, n.o. 

sociálna infraštruktúra a 
služby 

 

Bosna a 
Hercegovina 22 232,37 

SAMRS/2011/04/04 
Modernizácia vzdelávania v Moldavsku - príprava 
pedagógov a študentov na metodológiu e-learningu 
rozširuje prístup k flexibilnému vzdelávaniu 

Academia Istropolitana  Nova vzdelávanie Moldavsko 26 141,52 

SAMRS/2011/06/07 Národný konvent o EÚ v Moldavsku Výskumné centrum SFPA  
(RC SFPA) 

budovanie 
demokratických inštitúcií 

 
Moldavsko 16 298,81 

SAMRS/2011/06/10 Posilnenie dialógu o sektorálnych politikách medzi MVO a 
vládou v Moldavsku Nadácia Pontis 

posilnenie občianskej 
spoločnosti 

 
Moldavsko 13  711,62 

SAMRS/2012/05/19 Moldavsko bližšie k Európe: Podpora moldavskej občianskej 
spoločnosti a zdravého podnikateľského prostredia Slovenská atlantická komisia 

posilnenie občianskej 
spoločnosti 

 
Moldavsko 71 176,26 

SAMRS/2013/VP/01/08 Národný konvent o Európskej únii v Moldavsku Výskumné centrum SFPA  
(RC SFPA) 

 
budovanie 

demokratických inštitúcií 
 

Moldavsko 48 337,5 

SAMRS/2013/VP/01/07 
Technická pomoc pri zavádzaní opatrení 
 pre environmentálne vhodné nakladanie 
 s elektroodpadom do praxe 

Slovenská agentúra životného 
prostredia 

ochrana životného 
prostredia Moldavsko 41 692,5 

SAMRS/2013/VP/01/19 Rozširovanie Európskeho dialógu v Moldavsku / Widening 
the European Dialogue in Moldova Slovenská atlantická komisia posilnenie občianskej 

spoločnosti 
Moldavsko 43 380,00 
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SAMRS/2011/09/02 Slovenská skúsenosť v zodpovednom podnikaní pre 
Bielorusko  Nadácia Pontis vzdelávanie Bielorusko 15 985, 88 

SAMRS/2011/13/01 Podpora slobody prejavu, nezávislých médií a nových 
médií v Bielorusku  Človek v ohrození, o.z.  posilnenie občianskej 

spoločnosti Bielorusko 12 188,6 

SAMRS/2013/VP/01/04 Podpora slobody prejavu v Bielorusku Človek v ohrození, o.z.  
 

posilnenie občianskej 
spoločnosti 

 

Bielorusko 
 22 000,00 

SAMRS/2012/05/13 Národný konvent o EÚ na Ukrajine Výskumné centrum SFPA  
(RC SFPA) 

budovanie 
demokratických inštitúcií Ukrajina 81 546,89 

SAMRS/2012/05/14 Tvorba zdravého podnikateľského prostredia 
prostredníctvom rozvoja investičných príležitostí SOPK - RK TN budovanie trhového 

prostredia Ukrajina 42 210,82 

SAMRS/2013/VP/01/20 
Skutočne spoločne- podpora komplexného rozvoja vidieka 
na Ukrajine mobilizáciou medzi-sektorovej spolupráce a 
transferom slovenských skúseností 

Karpatská nadácia rozvoj vidieka Ukrajina 46 795,69 

SAMRS/2013/VP/01/13 Európa v škole II. Centrum pre európsku politiku  vzdelávanie Ukrajina 49 901,15 

SAMRS/2011/06/03 Podpora procesu implementácie Smernice EÚ o hodnotení 
a manažmente povodňových rizík v Gruzínsku 

Výskumný ústav vodného 
hospodárstva, Bratislava 

sektor vodného 
hospodárstva Gruzínsko 5 327,44 

SAMRS/2012/05/12 Zvyšovanie transparentnosti a efektívnosti systému 
verejného obstarávania v Gruzínsku 

Transparency International 
Slovakia 

budovanie 
demokratických inštitúcií 

Gruzínsko 
 62 594,01 

SAMRS/2013/VP/01/03 
Reforma bezpečnostného sektora v Gruzínsku- posilňovanie 
kapacít, budovanie demokratických inštitúcií a zdieľanie 
skúseností z transformačného procesu 

Centrum pre európske a 
severoatlantické vzťahy, 

CENAA 

prevencia a riešenie 
konfliktov 

 
Gruzínsko 

 
 

42 534,00 

SAMRS/2011/B/ 1 Zvyšovanie kapacít domácich volebných pozorovateľov 
v Tunisku Občianske OKO posilnenie občianskej 

spoločnosti Tunisko 1 521,47 

SAMRS/2011/B/ 3 Ambasádori demokracie eSlovensko 
posilnenie občianskej 

spoločnosti 
 

Tunisko 6 426,66 

SAMRS/2012/06/01 Budovanie partnerstiev pre demokraciu v Tunisku Nadácia Pontis  
posilnenie občianskej 

spoločnosti 
 

Tunisko 29 415,67 

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 25 020,74 
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SAMRS/2012/06/04 Reforma bezpečnostného sektora: cesta vpred Slovenská atlantická komisia 
prevencia a riešenie 

konfliktov 
 

Tunisko 60 033,92 

SAMRS/2013/JS/01/02 Slovensko a Tunisko: spoluprácou k úspechu Slovenská atlantická komisia 
 

reforma bezpečnostného 
sektora Tunisko 43 045,00 

SAMRS/2013/JS/01/05 Mladí občania - aktéri transformačných procesov v Tunisku PDCS o.z. Partners for 
Democratic Change Slovakia 

posilnenie občianskej 
spoločnosti 

 
Tunisko 42 500,00 

SAMRS/2013/JS/01/03 Budovanie partnerstiev pre demokraciu v Tunisku II Nadácia Pontis 
posilnenie občianskej 

spoločnosti 
 

Tunisko 44 655,00 

SAMRS/2012/11/01 Podpora občianskej spoločnosti v Barme Človek v ohrození, o.z. 
posilnenie občianskej 

spoločnosti 
 

Barma/Mjanma
rsko 16 415,15 
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