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Výročná správa rozpočtovej organizácie - Slovenská agentúra pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu za rok 2018 bola spracovaná na základe uznesenia vlády
Slovenskej republiky č. 1189 z 19. decembra 2001.

© Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, 2019
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)

Sídlo: Pražská 7, 811 04 Bratislava 

Kontakt: tel.: +421-2-5978-2601

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

Rezort/zriaďovateľ: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 

republiky (MZVEZ SR)

Forma hospodárenia: 

Rozpočtová organizácia napojená na štátny rozpočet 

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva zahraničných vecí 

a európskych záležitostí Slovenskej republiky

IČO: 31819559 

Riaditeľka: Lucia Kišš, MSc.

Počet zamestnancov: 15
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V odpočtovom období od 1.1. 2018 do 31.12.2018 organizáciu riadila Lucia Rozkopálová/Kišš, MSc. K 31.12. 2018 mala organizácia 15 zamestnancov

a 4 osoby na dohodu o prácach mimo pracovného pomeru (vrátane personálneho zabezpečenia projektu V4 v Keni). SAMRS poskytla odbornú stáž 2

stážistkám. Od 24.5.2018 vstúpil do platnosti nový organizačný poriadok, ktorým sa zmenilo jednostupňové riadenie v SAMRS na dvojstupňové riadenie

a vytvorilo sa Organizačné oddelenie a Projektové oddelenie. Vznikli nové pozície Vedúcich oddelení a zlúčili sa pozície Finančných manažérov a

Projektových manažérov do pozície Projektový a finančný manažér. Nevyhnutné služby týkajúce sa prevádzky SAMRS boli zabezpečené

dodávateľským spôsobom: GDPR – ochrana osobných údajov, verejné obstarávanie, právne služby, BOZP, IT podpora, telekomunikačné služby,

upratovanie a pod.

© SAMRS - Viamedia
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Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len

„SAMRS“) je rozpočtovou organizáciou Ministerstva zahraničných vecí

a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „MZVEZ SR“).

Poslaním SAMRS je zabezpečiť realizáciu oficiálnej rozvojovej spolupráce

Slovenskej republiky v súlade s programovými a koncepčnými dokumentmi

MZVEZ SR a vlády Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), záväznými

dokumentmi Európskej únie (EÚ), dokumentmi Organizácie spojených

národov (ďalej len „OSN“), Organizácie pre ekonomickú spoluprácu

a rozvoj (ďalej len „OECD“) a ostatnými medzinárodnými organizáciami a

záväzkami.

Postavenie a pôsobnosť SAMRS určuje §5 zákona č. 392/2015 o rozvojovej
spolupráci a o zmene a doplnení jednotlivých zákonov. V zmysle tohto

zákona hlavnými činnosťami organizácie sú najmä:

 realizácia rozvojovej spolupráce vrátane humanitárnej pomoci,

verejnej informovanosti, rozvojového vzdelávania a budovania kapacít

prostredníctvom poskytovania dotácií, finančných príspevkov,

zadaním zákaziek alebo iných nástrojov na základe rozhodnutia vlády,

 spolupráca so subjektmi pôsobiacimi v oblasti rozvojovej spolupráce 

na Slovensku aj v zahraničí, 

 spolupráca s MZVEZ SR pri tvorbe stratégií a iných koncepčných 

dokumentov, 

 monitorovanie a kontrola realizácie rozvojových projektov, 

 informovanie o aktivitách rozvojovej spolupráce prostredníctvom 

webovej stránky.

Realizácia oficiálnej rozvojovej spolupráce sa riadi základnými pravidlami

a princípmi zahraničnopolitických priorít Slovenskej republiky a je v súlade s

princípmi medzinárodnej rozvojovej politiky, najmä rozvojovej politiky

Európskej únie a agendou pre trvalo udržateľný rozvoj po roku 2015

(Transformujeme náš svet: Agenda 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj).

SAMRS zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s riadením a administráciou

projektového cyklu v rámci Strednodobej stratégie oficiálnej rozvojovej

spolupráce SR na roky 2014-2018 a Zamerania bilaterálnej rozvojovej

spolupráce pre príslušný rok. Ide predovšetkým o prípravu a vyhlasovanie

výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo zadanie

zákazky, hodnotenie predložených žiadostí, prípravu zasadnutí Komisie

MZVEZ SR, uzatváranie zmlúv s realizátormi projektov, finančné riadenie a

kontrolu projektov, ich monitorovanie a hodnotenie.

Úlohou SAMRS je tiež poskytovanie podpory všetkým záujemcom

o realizáciu rozvojových projektov z radov mimovládnych organizácií,

podnikateľských organizácií alebo akademických inštitúcií. SAMRS tiež

zabezpečuje komunikáciu hlavných myšlienok a poslania oficiálnej

rozvojovej spolupráce smerom k odbornej i laickej verejnosti formou
rôznych aktivít externej komunikácie.

Pri svojej činnosti kladie SAMRS dôraz na efektívnosť rozvojovej pomoci,

koherenciu v prospech rozvoja, flexibilnosť poskytovania rozvojovej pomoci

a hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov.

V zmysle Strednodobej stratégie oficiálnej rozvojovej spolupráce SR na roky

2014-2018, sa rozvojová spolupráca v roku 2018 zameriavala na 6

prioritných a 3 programové krajiny a viaceré krajiny s naliehavými

humanitárnymi potrebami v dôsledku konfliktov a migrácie. V oblasti

sektorového zamerania sa podporili témy, v ktorých má Slovensko

potenciál a komparatívne výhody.

V rámci dotácií sa podporili nasledovné programy a krajiny:

 Program rozvojových intervencií: Afganistan, Keňa a Moldavsko,

 Program odovzdávania skúseností: krajiny západného Balkánu

(Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo*), krajiny Východného

partnerstva EÚ (Bielorusko, Gruzínsko a Ukrajina),

 Program podnikateľských partnerstiev,

 Program humanitárnej a post humanitárnej pomoci: Sýria a susedné

krajiny Blízkeho a Stredného východu, Južný Sudán,

 Program vysielania dobrovoľníkov a expertov,

 Program globálneho a rozvojového vzdelávania: Slovenská republika,

 Program budovania kapacít a spolufinancovania rozvojových

projektov EÚ,

 Projekty na základe požiadaviek partnerských krajín - zákazky.

Finančné príspevky sa poskytli predovšetkým s cieľom riešenia naliehavých

humanitárnych potrieb, na podporu programov dvojstrannej a

mnohostrannej spolupráce, realizovanej miestnymi alebo medzinárodnými

organizáciami a takisto priamej podpory malých projektov v prioritných

krajinách, prostredníctvom tzv. mikrograntov.

V rámci CETIR - Centra pre transfer skúseností z integrácie a reforiem - bolo

realizovaných 17 aktivít v krajinách Východného partnerstva a západného

Balkánu, v rôznych oblastiach zdieľania skúseností: reforiem ekonomiky a

podnikateľského prostredia, sociálneho systému, životného prostredia či

vzdelávania.

Aj v roku 2018 na Zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky (ďalej len

„ZÚ SR“) v Nairobi a Kišiňove pôsobili rozvojoví diplomati SlovakAid. Ich

činnosť výrazným spôsobom prispieva k efektivite a kvalite rozvojovej

spolupráce v týchto programových krajinách a napomáha lepšej

koordinácii a spolupráci s inými donormi.

_________________________

* V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99
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Kontrakt medzi MZVEZ SR a SAMRS na rok 2018 bol uzatvorený v zmysle

uznesenia vlády SR č. 1370/2002/B1 zo dňa 18.12. 2002 a podľa zákona

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Upravil vzťahy pri

vykonávaní zahraničnej pomoci v zmysle zákona č. 617/2007 Z.z. o

oficiálnej rozvojovej pomoci a doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o

organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení

neskorších predpisov, zriaďovacej listiny (Rozhodnutie ministra

zahraničných vecí SR číslo 57/2006 zo dňa 27.12.2006) a štatútu SAMRS. V

Kontrakte sú vymedzené práva a povinnosti zúčastnených strán takto:

MZVEZ SR:

• určuje obsahové zameranie činnosti a metodicky usmerňuje SAMRS;

• zabezpečuje financovanie predmetu činnosti uvedeného v článku III.

Kontraktu;

• schvaľuje objem finančných prostriedkov uvedených v čl. V.,

v rozsahu a termínoch vyplývajúcich z príslušných zákonných úprav,

uznesení vlády SR a rozhodnutí ministra ZVEZ SR;

• vykonáva polročné hodnotenie a kontrolu plnenia Kontraktu;

• rozhoduje vo veciach pracovno-právnych vzťahov medzi riaditeľom

SAMRS a MZVEZ SR (najmä ZPC a dovolenky); tieto záležitosti

podliehajú schváleniu sekciou medzinárodných organizácií, rozvojovej

a humanitárnej pomoci;

• schvaľuje návrhy Kontraktu, zápisníc z priebežného hodnotenia

Kontraktu, záverečnú správu o plnení Kontraktu a výročnú správu.

SAMRS:

• zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 392/2015 Z.z.

o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zriaďovacej listiny

a interných normatívnych aktov;

• predkladá návrh rozdelenia/podľa ekonomickej klasifikácie/objemu

finančných prostriedkov určených na činnosť SAMRS v súlade so

schváleným rozpočtom MZVEZ SR;

• 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 pomoci a sekcii ekonomiky a všeobecnej správy MZVEZ

SR týždeň pred termínom konania hodnotenia a kontroly plnenia

Kontraktu všetky potrebné podklady;

• informuje MZVEZ SR o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia

Kontraktu;

• vypracováva návrhy Kontraktu, zápisníc z priebežného hodnotenia

Kontraktu, záverečnú správu o plnení Kontraktu a výročnú správu.

Plánovaný rozpočet SAMRS na rok 2018

Položka
Ekonomická 

klasifikácia
Popis výdavkov

Schválený 

rozpočet na rok 

2018

1 610

Mzdy, platy, služobné príjmy  

a ostatné osobné 

vyrovnania 186 920

2 620

Poistné a príspevok do 

poisťovní 62 691

3 1+2 Osobné výdavky spolu: 249 611

4 630 Tovary a služby 91 712

5 Tovary a služby spolu: 91 712

6 640 Bežné transfery 6 873 520

7 Bežné transfery spolu: 6 873 520

8 710

Obstarávanie kapitálových 

aktív 0

9
Obstarávanie kapitálových 

aktív spolu: 0

10 3+5+7+9 SPOLU: 7 214 843 €

Osobné 
výdavky
249 611

4%
Tovary a 

služby
91 712

1%

Bežné 
transfery
6 873 520

95%

Plánovaný rozpočet SAMRS na rok 
2018 
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SAMRS realizovala aktivity podľa schváleného Zamerania bilaterálnej

rozvojovej spolupráce na rok 2018 a indikatívneho rozpočtu. Z nástrojov

rozvojovej spolupráce sa využívali dotácie pre slovenské organizácie,

finančné príspevky na humanitárnu pomoc alebo spoluprácu poskytovanú

zahraničným subjektom, mikrogranty pre podporu aktivít miestnych

organizácií v partnerských krajinách prostredníctvom ZÚ SR, zákazky na

projekty podľa požiadaviek partnerských krajín a rozpočtové opatrenia.

Okrem spolupráce s domácimi a zahraničnými organizáciami, SAMRS

financovala aj aktivity zamerané na budovanie kapacít, zvyšovanie

povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci a odovzdávanie skúseností.

a.) dotácie

Prostredníctvom nástroja dotácie sa financovali okrem rozvojových

projektov v programových a prioritných krajinách (program rozvojových

intervencií a program odovzdávania skúseností) aj ďalšie intervencie

zamerané na globálne a rozvojové vzdelávanie v SR (v spolupráci s MvO,

univerzitami, školami a medzinárodnými organizáciami) a zapájanie

podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce s cieľom posilnenia

sociálneho a ekonomického rozvoja, v chudobných krajinách (program

podnikateľských partnerstiev). Podporu získali aj projekty hradené z

rozvojových nástrojov Európskej komisie, do ktorých sa úspešne zapojili

slovenské organizácie (tzv. spolufinancovanie rozvojových projektov EÚ).

V priebehu roka 2018 SAMRS vyhlásila 14 výziev na predkladanie žiadostí

o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

V nasledovnej tabuľke je prehľad všetkých podporených projektov podľa

jednotlivých výziev.

Prehľad 14 výziev na predloženie žiadostí o dotácie v roku 2018

Referenčné č. výzvy Názov výzvy

Dátum 

uzavretia 

výzvy

Disponibilné 

zdroje

Počet 

schválených 

žiadostí

Rozhodnutie 

ministra
Výška schválených dotácií

SAMRS/2018/AFG/1 Program rozvojových intervencií - Afganistan 16.4.2018 400 000 € 1
05.07.2018, 

20.07.2018
199 916,00 €

SAMRS/2018/KE/1 Program rozvojových intervencií - Keňa 16.4.2018 840 000 € 4
05.07.2018, 

04.09.2018
875 083,42 €

SAMRS/2018/MD/1 Program rozvojových intervencií - Moldavsko 16.4.2018
500 000 €

3
05.07.2018, 

20.07.2018
382 000 €

SAMRS/2018/PPP/1
Program budovania kapacít a partnerstiev –

Program nových podnikateľských partnerstiev
16.4.2018 100 000 € 2

05.07.2018, 

20.07.2018
77 045,00 €

SAMRS/2018/VP/1
Program odovzdávania skúseností - Východné 

partnerstvo
16.4.2018 600 000 € 5 5.7.2018 456 299 €

SAMRS/2018/ZB/1
Program odovzdávania skúseností - Západný 

Balkán
16.4.2018 300 000 € 5

05.07.2018, 

20.07.2018
430 287,40 €

SAMRS/2018/SSD/1
Program humanitárnej a posthumanitárnej 

pomoci – Južný Sudán
16.5.2018

600 000 €
2

13.7.2018

22.10.2018
399 998,60 €

SAMRS/2018/BK/1

Program budovania kapacít a partnerstiev –

Budovanie kapacít slovenských rozvojových 

organizácií

30.4.2018 50 000 € 1 13.7.2018 49 995,00 €

SAMRS/2018/EK/1
Program budovania kapacít a partnerstiev –

Spolufinancovanie rozvojových projektov EÚ
16.5.2018

70 000 €
4 13.7.2018 102 551 €

SAMRS/2018/RV/1
Program budovania kapacít a partnerstiev –

Globálne a rozvojové vzdelávanie
25.4.2018 150 000 € 3

05.07.2018, 

20.07.2018, 

04.09.2018

92 598,90 €

SAMRS/2018/D/1
Program budovania kapacít a partnerstiev –

Program vysielania dobrovoľníkov a expertov
18.4.2018

248 271€
32 14.6.2018 239 861 €

SAMRS/2018/SYR/1

Program humanitárnej a posthumanitárnej 

pomoci – Sýria a krajiny blízkeho a stredného 

východu

16.5.2018 600 000 € 5
13.7.2018

22.10.2018
1 049 281,00 €

SAMRS/2018/UA/1 Program odovzdávania skúseností – Ukrajina 17.9.2018 300 000 € 0 0 €

SAMRS/2018/RV/2
Program rozvojového vzdelávania a verejnej 

informovanosti
17.9.2018 60 000 € 2 9.11.2018 59 728,40 €

SPOLU 4 818 271 € 69 4 441 644,72 €
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Prehľad podporených projektov v roku 2018

Poradové 

číslo

Registračné číslo

projektu
Názov projektu Prijímateľ Sektorová priorita Prioritná krajina

Schválená dotácia  

v eurách

1 SAMRS/2018/AFG/1/1 Budovanie kapacít v sektore vysokých škôl Afganistanu
Slovenská Technická Univerzita v 

Bratislave
Afganistan Vzdelávanie 199 916,00

2 SAMRS/2018/BK/1/1

Budovanie kapacít rôznorodých aktérov v oblasti  

rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a 

globálneho vzdelávania

Platforma mimovládnych 

rozvojových organizácií
Slovensko Vzdelávanie 49 995,00

3 SAMRS/2018/EK/1/1

Build Solid Ground Slovensko – zvýšenie informovanosti a 

vzdelávania v oblasti udržateľných sídel a bývania v 

zmysle Cieľov udržateľného rozvoja.

Slovenské centrum pre komunikáciu 

a rozvoj, n.o.
Slovensko Vzdelávanie 31 180,00

4 SAMRS/2018/EK/1/2
Koherentná Európa pre trvalo udržateľný rozvoj: Podpora 

politík, ktoré prinesú zmenu

Platforma mimovládnych 

rozvojových organizácií
Slovensko Vzdelávanie 12 902,00

5 SAMRS/2018/EK/1/3 Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2 Človek v ohrození, n.o. Slovensko Vzdelávanie 23 560,00

6 SAMRS/2018/EK/1/6
Gruzínsko na európskej ceste – Zdieľanie slovenských 

skúseností
GLOBSEC Slovensko

Trhové 

hospodárstvo
34 909,00

7 SAMRS/2018/KE/1/1
Rozšírenie kapacity základnej školy Filip Neri s perspektívou 

strednej školy

Vysoká škola zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety
Keňa Vzdelávanie 249 997,00

8 SAMRS/2018/KE/1/2

Podpora  odborného vzdelávania s dôrazom na 

uplatnenie sa ľudí z marginalizovaného prostredia na trhu 

práce.

Dvojfarebný svet Keňa Vzdelávanie 199 925,50

9 SAMRS/2018/KE/1/3

Podpora odborného vzdelávania  a jeho rozšírenie o nové 

odbory, budovanie praktických zručností a podpora 

študijných a pracovných návykov mladých zo 

znevýhodneného prostredia v Keni

Integra Keňa Vzdelávanie 249 808,92

10 SAMRS/2018/KE/1/5 Podpora zamestnanosti v elektrotechnickom priemysle SAVIO, o.z. Keňa Vzdelávanie 175 352,00

11 SAMRS/2018/MD/1/2

Technická podpora pri implementácii požiadaviek EU 

legislatívy v oblasti analýz vôd a systému manažmentu 

kvality pre monitoring a hodnotenie stavu povrchových 

vôd v Moldavsku

Výskumný ústav vodného 

hospodárstva
Moldavsko

Vodné 

hospodárstvo
88 001,00

12 SAMRS/2018/MD/1/3 Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo 

Výskumné centrum Slovenskej 

spoločnosti pre zahraničnú politiku, 

o. z.

Moldavsko

Demokratická 

účasť a 

občianska 

spoločnosť

94 747,50

13 SAMRS/2018/MD/1/6

Podpora rozvoja manažmentu odpadových vôd v 

moldavskom regióne Stred - Better Waste Water 

Management Step by Step

Regionálna rozvojová agentúra 

Senec-Pezinok, záujmové združenie 

p.o.

Moldavsko
Vodné 

hospodárstvo
199 251,00

14 SAMRS/2018/PPP/1/1
Zavedenie pestovania makadamií do Etiópie ako nový 

zdroj príjmu pre malých farmárov
Ten Senses, s.r.o. Keňa

Potravinová 

bezpečnosť
47 524,00

15 SAMRS/2018/PPP/1/3
Spoločne za energoefektívne a ekologické nakladanie s 

vodou: čistá Žovkva
Enviroline, s.r.o. Ukrajina

Vodné 

hospodárstvo
29 521,00

16 SAMRS/2018/RV/1/1 Rozmanité školy Nadácia Milana Šimečku Slovensko Vzdelávanie 31 905,00

17 SAMRS/2018/RV/1/2 Súčasná škola v globálnych súvislostiach CEEV Živica Slovensko Vzdelávanie 31 369,10

18 SAMRS/2018/RV/1/3 Scholar at Risk Slovakia
Bratislavský inštitút pre politickú 

analýzu
Slovensko Vzdelávanie 29 324,80

19 SAMRS/2018/RV/2/4
Budovanie slovenských akademických kapacít v oblasti 

rozvoja
Ekonomická univerzita v Bratislave Slovensko Vzdelávanie 29 990,40

20 SAMRS/2018/RV/2/6 Otvoreným vzdelávaním k aktívnemu občianstvu PDCS o.z. Slovensko Vzdelávanie 29 738,00



9

Prehľad podporených projektov v roku 2018

Poradové 

číslo

Registračné číslo  

projektu
Názov projektu Prijímateľ Sektorová priorita Prioritná krajina

Schválená 

dotácia  v eurách

21 SAMRS/2018/SSD/1/1
Zabezpečenie pediatrickej starostlivosti a výživy v oblasti 

Agangrial

Vysoká škola zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety
Južný Sudán Zdravotníctvo 199 998,60

22 SAMRS/2018/SSD/1/3

Zabezpečenie urgentnej nemocničnej a komunitnej 

zdravotnej starostlivosti pre konfliktom postihnuté a 

vysídlené obyvateľstvo v Pagaak, okres Duk, Južný Sudán

MAGNA Južný Sudán Zdravotníctvo 200 000,00

23 SAMRS/2018/SYR/1/1
Zdravotná starostlivosť a nutričná podpora pre 

vnútorných utečencov v provincii Dohuk

Vysoká škola zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety
Irak Zdravotníctvo 199 990,00

24 SAMRS/2018/SYR/1/10
Vzdelávanie ako cesta pre zabezpečenie živobytia pre 

sýrske a libanonské deti a mládež v oblasti Akkar
Človek v ohrození, n.o. Libanon Vzdelávanie 199 997,00

25 SAMRS/2018/SYR/1/11

Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom 

poskytnutia primárnej zdravotnej starostlivosti, 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a obnovy 

základnej infraštruktúry pre potreby prevádzky 

zdravotníckych zariadení

Akadémia Urgentnej Medicíny -

Academy of Emergency Medicine
Irak, Sýria Zdravotníctvo 249 294,00

26 SAMRS/2018/SYR/1/7

Poskytovanie lekárskej starostlivosti a psychosociálnych

služieb prostredníctvom zlepšeného prístupu k systému 

primárnej zdravotnej starostlivosti pre syrských utečencov 

a hostiteľskú populáciu v meste Baalbeck v Libanone

MAGNA Libanon Zdravotníctvo 200 000,00

27 SAMRS/2018/SYR/1/9 Zabezpečenie pitnej vody v obci Bozan Slovenská katolícka charita Irak

Vodné 

hospodárstvo 

(voda a

sanitácia)

200 000,00

28 SAMRS/2018/VP/1/2
Výmena skúseností pri digitalizácii verejnej správy (IT) 

medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou
Asseco Central Europe, a.s. Bielorusko

Občianska 

spoločnosť, 

verejná správa 

a samospráva

100 000,00

29 SAMRS/2018/VP/1/5

Podpora pri zvyšovaní transparentnosti a zavádzaní 

protikorupčných opatrení v štátnych podnikoch a 

samosprávach na Ukrajine

Inštitút pre ekonomické a sociálne 

reformy
Ukrajina

Demokratická 

účasť a 

občianska 

spoločnosť

88 810,00

30 SAMRS/2018/VP/1/6 Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod
Agentúra na podporu 

regionálneho rozvoja Košcie, n.o.
Ukrajina

Demokratická 

účasť a 

občianska 

spoločnosť

75 933,91

31 SAMRS/2018/VP/1/7

Podpora štátnych inštitúcií a budovanie kapacít pri 

implementácii požiadaviek smernice o čistení mestských 

odpadových vôd (91/271/EHS) v Gruzínsku

Výskumný ústav vodného 

hospodárstva
Gruzínsko

Vodné 

hospodárstvo
91 555,00

32 SAMRS/2018/VP/1/9

Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako 

inovačného nástroja na znižovanie spotreby pitnej vody 

a kontaminácie spodných vôd spôsobených pesticídmi a 

hnojivami

Pewas Gruzínsko
Poľnohospodár

stvo
100 000,00

33 SAMRS/2018/ZB/1/1
Zvýšenie energetickej efektivity objektu použitím „Eco

Packet Infra“ v Sarajeve
EN-MAR s.r.o.

Bosna a 

Hercegovina
Energetika 92 329,40

34 SAMRS/2018/ZB/1/2
Podpora kreatívnych podnikateľov a rozvoja sektora 

kreatívneho priemyslu v Albánsku

Slovenská organizácia pre 

výskumné a vývojové aktivity, o.z.
Albánsko

Trhové 

hospodárstvo
96 700,00

35 SAMRS/2018/ZB/1/4
Zlepšenie kvality monitorovania existujúcich a nových 

zdrojov pitnej vody v kantóne Sarajevo

Slovenská Technická Univerzita v 

Bratislave, Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie pri STU-

čke

Bosna a 

Hercegovina

Vodné 

hospodárstvo
67 440,00

36 SAMRS/2018/ZB/1/6
Posilňovanie odolnosti mladých ľudí proti radikalizácii v 

regióne Západného Balkánu. 
GLOBSEC, o. z. Albánsko

Budovanie 

mieru
99 918,00

37 SAMRS/2018/ZB/1/7
Mosty spolupráce: občiansky sektor a verejná správa pre 

stabilnú občiansku spoločnosť
PDCS,o.z. Albánsko

Demokratická 

účasť a 

občianska 

spoločnosť

73 900,00

SPOLU 4 174 783,13 
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Program vysielania dobrovoľníkov a expertov do 

rozvojových krajín

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín je jednou z foriem

oficiálnej rozvojovej spolupráce, ktorú SAMRS poskytuje od roku 2012. Program

má viacero cieľov. Vytvára dlhodobé partnerstvá pomoci v komunitách a

posilňuje a buduje národné kapacity. Zvyšujeme verejné povedomie u

občianskej spoločnosti o rozvojových témach a dôležitosti rozvojovej

spolupráce.

Samotní dobrovoľníci získavajú vedomosti o krajine, jej kultúre, jazykové znalosti,

nové praktické zručnosti, odborné a medzikultúrne skúsenosti v rozvojovom

sektore, ktoré nie je možné získať prácou v SR. V roku 2018 bolo pod značkou

SlovakAid financované vyslanie 31 dobrovoľníkov v celkovej sume 232 596 €.

Prehľad vyslaných dobrovoľníkov v roku 2018

Vysielajúca organizácia
Prijímateľská krajina 

(počet dobrovoľníkov)

Celková výška 

dotácií v eurách

Vysoká škola zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.

Lesotho (2), Keňa (5), 

Rwanda (1)
69 600,00

Dvojfarebný svet, o.z.
Kambodža (4) 36 000,00

SAVIO, o.z.
Keňa (2) 8 136,00

Nadácia Integra
Keňa (1) 1 600,00

ADRA - Adventistická agentúra 

pre pomoc a rozvoj, o.z.

Gruzínsko (1), Albánsko (1), 

Ukrajina (2)
36 360,00

Človek v ohrození, n.o.

Arménsko (1), Libanon (1), 

Moldavsko (1)
28 800,00

eRko - Hnutie kresťanských 

spoločenstiev detí

Keňa (2), Uganda (1), 

Etiópia (2)
20 800,00

Slovenská katolícka charita
Uganda (2) 9 500,00

Globsec
Albánsko (1) 14 400,00

Výskumné centrum Slovenskej 

spoločnosti pre zahraničnú 

politiku, n.o.

Moldavsko (1) 7 400,00

SPOLU 31 232 596,00

Lesotho
7%

Keňa
32%

Rwanda
3%Uganda

10%

Kambodža
13%

Arménsko
3%

Etiópia
7%

Albánsko
7%

Ukrajina
6%

Libanon
3%

Moldavsko
6%

Gruzínsko
3%

Počet dobrovoľníkov v prijímateľských krajinách 
vroku 2018 (v %)
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b.) finančné príspevky

Poskytovanie finančných príspevkov na základe rozhodnutia ministra ZVEZ SR patrí medzi flexibilné nástroje rozvojovej spolupráce SR. Finančné príspevky boli

poskytnuté na akútnu humanitárnu pomoc, bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu. V roku 2018 bolo poskytnutých 16 finančných príspevkov vo výške 718 000 €.

Prehľad finančných príspevkov poskytnutých v roku 2018

Názov Krajina Výška finančného príspevku v eurách

Finančný príspevok na zabezpečenie humanitárnej pomoci Mexiko 25 000,00

Finančný príspevok pre obyvateľov Ukrajiny Ukrajina 25 000,00

Finančný príspevok pre obyvateľov mestskej časti Marathonos Grécko 25 000,00

Finančný príspevok pre obyvateľov mesta Rafina Grécko 25 000,00

Humanitárny finančný príspevok pre ochranu utečencov, najmä detí bez sprievodu a podporu 

prijatia a integrácie migrantov v Grécku
Grécko

5 000,00

Dobrovoľný finančný príspevok poskytnutý na podporu a realizáciu aktivít GENE v oblasti 

zvyšovania kvality a zdieľania skúseností v kontexte globálneho vzdelávania
neuplatňuje sa/not applicable 30 000,00

Finančný príspevok pre deti postihnuté HIV v detskom domove House # 126, St. 41 BT, Sangkat

Beoung Tumpon, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia
Kambodža 20 000,00

Finančný príspevok na zaplatenie závlahového systému pre jablčný sad a ostatné náklady 

spojené s inštaláciou zariadenia a zaškolenie lokálneho personálu
Tanzánia 50 000,00

Finančný príspevok pre obyvateľov Ukrajiny Ukrajina 125 000,00

Podpora úsilia Globálnej koalície proti Daíš formou podpory obnovy oblastí oslobodených od 

Daíšu
Irak 50 000,00

Finančný príspevok na zabezpečenie humanitárnej pomoci v Sýrii Sýria 100 000,00

Finančný príspevok na zabezpečenie humanitárnej pomoci v Libanone Libanon 100 000,00

Finančný príspevok v odpovedi na základné humanitárne potreby palestínskych utečencov v 

Sýrii
Sýria 50 000,00

Finančný príspevok pre obete ozbrojeného konfliktu na Ukrajine Ukrajina 31 000,00

Poskytnutie finančného daru pre detskú onkologickú nemocnicu 57357 v Káhire Egypt 7 000,00

Finančný príspevok na pokrytie nákladov stáže zamestnankyne MZV GE I. Kanchaveli Gruzínsko 50 000,00

SPOLU 718 000,00
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Finančné príspevky, tzv. mikrogranty sú realizované prostredníctvom Zastupiteľských úradov

SR. Umožňujú operatívne a cielene reagovať na problémy a potreby partnerskej krajiny a

napomáhajú k zvyšovaniu viditeľnosti SR. Ide o malé projekty v hodnote do 10 000 EUR v

maximálnej dĺžke trvania projektu 6 mesiacov.

Prehľad finančných príspevkov poskytnutých na mikrogranty v roku 2018

Partnerská krajina
Počet poskytnutých 

mikrograntov 
Celková suma v eurách

Albánsko 4 39 994,00

Bielorusko 2 19 400,00

Bosna a Hercegovina 9 41 524,04

Gruzínsko 6 41 156,00

Keňa 12 89 829,00

Macedónsko 2 9 850,00

Moldavsko 12 116 862,00

Palestína 1 9 975,00

Srbsko/Kosovo 6 54 143,80

Ukrajina 5 20 970,00

SPOLU 59 443 703,84

Albánsko
9%

Bosna a 
Hercegovina

17%

Gruzínsko
9%

Keňa
19%

Macedónsko
2%

Moldavsko
25%

Palestína
2%

Srbsko/Kosovo
12%

Ukrajina
5%

Finančné príspevky poskytnuté partnerským krajinám (v %)

V roku 2018 bolo schválených 59 mikrograntov v 10-tich krajinách (Albánsko, Moldavsko, Ukrajina,

Keňa, Srbsko/Kosovo, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Gruzínsko, Palestína, Bielorusko) v celkovej

hodnote 443 703,48 EUR. Mikrogranty boli najčastejšie realizované v sektoroch vzdelávania, zdravia,

vody a sanitácie.
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c.) zákazka

V roku 2018 prebiehala intenzívna komunikácia s rozvojovým diplomatom ZÚ

Kišiňov a s nemeckou rozvojovou agentúrou (GIZ) pri výbere predmetu zákazky

v rozvojovej oblasti. Boli identifikované dve oblasti možnej realizácie projektov

zamerané na sektorovú prioritu voda a sanitácia. Príprava takého typu zákazky

je náročná a preto SAMRS intenzívne pracuje na vypracovaní potrebných

metodických dokumentoch zadávania zákazky, špecifikácie výberu expertov

a technickej špecifikácie zákazky v podmienkach verejného obstarávania SR.

d.) rozpočtové opatrenie

SAMRS v spolupráci s MZVEZ SR (ORPO), Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom

obrany SR a Slovenskou Katolíckou charitou odovzdali dňa 14.12.2018

základnej škole Abdulhafiz Jalili v Afganistane 540 školských uniforiem (zo

zdrojov SAMRS bolo rozpočtovým opatrením na MO SR prevedených 12 036

eur na ušitie 295 ks chlapčenských uniforiem).

© MZVEZ SR 
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e.) CETIR – Centrum pre transfer skúseností 

z integrácie a reforiem 

Centrum pre transfer skúseností z integrácie a reforiem (Centre for Experience

Transfer from Integration and Reforms - CETIR) patrí medzi flexibilné nástroje

dvojstrannej a trojstrannej rozvojovej spolupráce SR. Úlohou tohto programu bola

aj v roku 2018 výmena skúseností pri reformách, implementácii EÚ politík a

zlepšovaní dobrej správy vecí verejných v prioritných krajinách a v krajinách,

ktoré prechádzajú transformačným alebo integračným procesom.

CETIR bol aj v tomto roku zameraný na ďalšie prehlbovanie kontaktov

slovenských expertov s predstaviteľmi štátnych orgánov predovšetkým

v krajinách západného Balkánu a Východného partnerstva. Aktivity boli

zamerané na posilňovanie reformného úsilia partnerských krajín, napĺňanie ich

európskej perspektívy a zlepšovanie dobrého spravovania vecí verejných

prostredníctvom študijných návštev, vyslaní slovenských expertov, stáží na

ministerstvách a pracovných seminárov. Zdieľanie slovenských skúseností v roku

2018 sa týkalo rôznych oblastí, vrátane reforiem ekonomiky a podnikateľského

prostredia, sociálneho systému, životného prostredia či kultúry.

Realizáciu programu zabezpečovala SAMRS prostredníctvom dvoch programových

a finančných manažérok v úzkej spolupráci so ZÚ SR, ktoré iniciovali a predkladali

jednotlivé návrhy aktivít. Za riadenie programu zodpovedal Riadiaci výbor CETIR (MZVEZ

SR) v zmysle schváleného štatútu.

V roku 2018 sa uskutočnilo 17 aktivít realizovaných formou krátkodobých študijných

návštev, okrúhleho stola, pracovného seminára, stáže diplomatky z partnerského

ministerstva zahraničných vecí na slovenskom MZVEZ SR a expertných konzultácií

slovenských odborníkov štátnej správy v zahraničí. Aktivity CETIR boli realizované pre

týchto 7 krajín – Albánsko, Bielorusko, Gruzínsko, Keňa, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina

v celkovej hodnote 72 500 €.

© SAMRS - CETIR
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Prehľad aktivít programu CETIR v roku 2018

Partnerská krajina Názov aktivity Forma aktivity
Dátum realizácie 

aktivity

Počet 

účastníkov

Celková suma 

aktivity v eurách

Srbsko Vyslanie expertov SIEA do Srbska vyslanie expertov 11.2.-13.2.2018 2 1 149,38

Albánsko
Celoštátna bariéra proti šíreniu plagiátorstva na vysokých 

školách
študijná návšteva 16.4.-19.4.2018 4 3 017,03

Albánsko
Vyslanie expertov zo Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity v Nitre do AL - TARDA
vyslanie expertov 4.5.-9.5.2018 6 5 776,14

Srbsko
GLOBSEC: zvýšenie povedomia mladých ľudí v oblasti 

globalizácie a regionálnej bezpečnosti
študijná návšteva 16.5.-20.5.2018 3 1 356,00

Moldavsko
Účasť MD rozvojových partnerov na OECD DAC Peer 

Review ODA SR 2018
Peer Review 20.3.-22.3.2018 2 1 352,59

Moldavsko/Gruzínsko
Slovenské legislatívne a praktické skúsenosti pri realizácii 

reformy dôchodkového systému
študijná návšteva 03.6.-7.6.2018 6+4 9 206,97

Keňa Vyslanie lekárov kardiológov do Kene vyslanie expertov 10.6.-17.6.2018 8 13 858,28

Albánsko

Vládne politiky v agende životného prostredia so 

zameraním na odpadové hospodárstvo a recykláciu z 

pohľadu cirkulárnej ekonomiky EÚ

študijná návšteva 11.6.-14.6.2018 5 4 111,00

Srbsko
Vyslanie experta SIEA do Srbska - Promócia inovácií v 

Srbsku
vyslanie expertov 20.5.-22.5.2018 1 523,59

Gruzínsko
Mesačná stáž diplomatky MZV Gruzínska p. Tamar

Balavadze
stáž 1.10.-31.10.2018 1 2 139,29

Moldavsko
Transfer slovenských skúseností na poli lokálneho 

ekonomického rozvoja
študijná návšteva 3.9.-7.9.2018 6 5 235,00

Srbsko
Skúsenosti z Košíc pre Novi Sad - Európske hlavné mesto 

kultúry v r.2021
študijná návšteva 26.8.-29.8.2018 4 2 987,84

Ukrajina

Vystúpenie ukrajinských historikov a archivárov na 

seminári pre slovenských novinárov a publicistov v 

Bratislave

seminár 1.10.-6.10.2018 10 5 238,00

Ukrajina
Účasť ukrajinských historikov a archivárov na 

Medzinárodnej vedeckej konferencii v Starej Lesnej
konferencia 2.10.-5.10.2018 16 1 969,54

Ukrajina
Okrúhly stôl: „Role of the OSCE in Managing the Crisis in 

Eastern Ukraine“
konferencia 43396 41 10 488,33

Srbsko

Posilnenie spolupráce Košice - Novi Sad pri zabezpečení 

realizácie a udržateľnosti projektu Európske hlavné mesto 

kultúry

vyslanie expertov 23.10.-25.10.2018 3 2 000,86

Bielorusko

Spoločná slovensko-česká konferencia k 100. výročiu 

založenia Československa a k 50. výročiu vpádu vojsk 

Varšavskej zmluvy

vyslanie expertov 20.11.-22.11.2018 2 2 090,20

SPOLU 72 500,04
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© SAMRS - CETIR



18

Kde pomáhame



19

6
. H

o
d

n
o

te
n

ie
 ro

zv
o

jo
v

e
j 

sp
o

lu
p

rá
c

e
 v

 ro
k
u

 2
0

1
8

Dňa 26.9.2018 v Paríži SR podstúpila historicky prvé hodnotenie kvality

systému rozvojovej spolupráce SR a úrovne plnenia svojich

medzinárodných záväzkov v oblasti medzinárodného rozvoja. Hodnotenie

sa konalo vo Výbore OECD pre rozvojovú pomoc (DAC) a hodnotiteľmi SR

boli okrem OECD i zástupcovia Fínska a Islandu. Slovenská republika bola

na zasadnutí vo všeobecnosti vnímaná ako vplyvný a efektívny

multilaterálny donor s ambicióznym a pokrokovým smerovaním v oblasti

bilaterálnej rozvojovej spolupráce. Hodnotiace zasadnutie malo pozitívny a

kooperatívny priebeh a Slovenská republika sa zo strany ostatných členov

nestretla so žiadnymi zásadnými výhradami. Verejná prezentácia výsledkov

a odporúčaní sa uskutoční na jar 2019 v Bratislave.

Začiatkom roka 2018 SAMRS aktualizovala zásadné metodické dokumenty

s cieľom zjednodušenia, zefektívnenia a štandardizácie procesov. Dňa

6.3.2018 SAMRS zverejnila novú Finančnú príručku. Aktualizovali sa aj

formuláre výziev, vrátane všetkých povinných príloh k žiadostiam o

dotáciu. Dňa 27.7.2018 SAMRS zverejnila ďalšiu aktualizáciu Finančnej

príručky 2018/1.

S cieľom zefektívnenia mechanizmu poskytovania finančných príspevkov

mikrograntov bol vypracovaný Manuál pre žiadateľov a ZÚ SR.

SAMRS v spolupráci s Platformou mimovládnych rozvojových organizácií

zorganizovala dňa 27.3.2018 Informačný seminár k výzvam a k novej

Finančnej príručke SAMRS. V roku 2018 bolo vyhlásených 14 výziev v

celkovej alokovanej sume 4 818 271 €.

Žiadosti predložené v rámci jednotlivých výziev sa hodnotili v súlade so

Štatútom Komisie MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie

dotácie na rozvojovú spoluprácu a pre vyhodnocovanie ponúk na

zadanie zákazky na rozvojovú spoluprácu (reg. č. I/683). Kvalitatívne

hodnotenie žiadostí prebiehalo elektronicky, emailom v Excel tabuľkách

(neprebiehalo cez Grant Management Systéme z dôvodu nedostatočnej

funkčnosti aplikácie). Žiadosti boli hodnotené projektovými a finančnými

manažérmi SAMRS, následne externými odbornými hodnotiteľmi a

príslušnými ZÚ SR. Kvalitatívne kritériá vychádzali z hodnotiacich kritérií

OECD/DAC. Hodnotili sa nasledovné kritériá: (1) Relevantnosť projektu, (2)

Efektívnosť projektu, (3) Účinnosť projektu, (4) Udržateľnosť projektu (pozn.

nehodnotila sa pri humanitárnych projektoch) a (5) Odborná kapacita

žiadateľa. Maximálny počet v kvalitatívnom hodnotení žiadostí bol

stanovený na 100 bodov. Žiadosti, ktorým v procese kvalitatívneho

hodnotenia bolo pridelených nad 75 bodov, boli odporučené na

schválenie ministrovi ZVEZ SR. Externí odborní hodnotitelia boli vybraní na

základe zverejnených výziev SAMRS a na základe ich vzdelania a praxe im

boli pridelené žiadosti na hodnotenie. Všetci externí odborní hodnotitelia

podpisovali so SAMRS príkaznú zmluvu, čestné prehlásenie o mlčanlivosti a

deklaráciu, že nie sú v konflikte záujmov. SAMRS zorganizovala školenie pre

externých odborných hodnotiteľov. Zoznam hodnotiteľov je zverejnený na

webstránke SAMRS.

Po vyhlásení výziev SAMRS poskytla intenzívne individuálne konzultácie

záujemcom o dotácie, telefonicky alebo na osobných stretnutiach. SAMRS

zorganizovala 12.9.2018 celodenné školenie pre prijímateľov projektov

rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Uvedenie príkladov dobrej

praxe bolo prínosné najmä pre nových prijímateľov.

V roku 2018 Program vysielania dobrovoľníkov a expertov do rozvojových

krajín a príslušná výzva prešli niekoľkými zmenami. Spolu s výzvami SAMRS

vydala nové Usmernenie, ako aj nové formuláre na podávanie žiadostí.

Žiadatelia na základe nových zmien podávali iba jednu žiadosť o dotáciu

spolu s jednou sadou príloh, v rámci ktorej predkladali viacero

projektových návrhov, čo im výrazne administratívne uľahčilo proces
podávania žiadostí. Realizovali sa 3 dobrovoľnícke školenia v dňoch

25.6.2018, 30.8.2018 a 11.9.2018 pod vedením skúseného lektora z oblasti

rozvojovej pomoci. Predmetom školení bola bezpečnosť pri pohybe v

rámci rozvojových krajín a na dobrovoľníckych projektoch, interkultúrne

porozumenie iných kultúr, ochrana zdravia, téma efektívnosti práce a

predovšetkým problematika rozvojovej spolupráce. Dobrovoľníkom bola

zdôraznená povinnosť nahlásiť svoju účasť na programe v krajine

pôsobenia na príslušnom ZÚ SR a informovať o danej skutočnosti aj SAMRS.

Po absolvovaní školenia SAMRS dostala od každého účastníka spätnú

väzbu s odporúčaniami, ktoré zhodnotí v rámci zefektívnenia daného

programu. S cieľom zefektívnenia a zjednodušenia mechanizmu vysielania

dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín, SAMRS pripravuje novú

koncepciu vysielanie dobrovoľníkov a expertov s plánovanou účinnosťou

od 2019.

SAMRS v spolupráci s MZVEZ SR v roku 2018 pripravila aktualizáciu

strategických dokumentov CETIR – Štatút Riadiaceho výboru a Koncepciu.

Bol vypracovaný Manuál CETIR pre ZÚ SR. Plánovaná účinnosť dokumentov

je od začiatku roku 2019. Dňa 11.05.2018 na zasadnutí Riadiaceho výboru

CETIR bol predložený zoznam návrhov nových názvov pre program CETIR.

SAMRS tiež pripravilo návrhy nových finančných limitov v súvislosti s

honorovaním expertov, ktorí budú prednášať pre CETIR v čase svojho

pracovného voľna, prípadne dovolenky. Aktualizácia sadzieb priniesla

zvýšenie limitu na pracovné obedy a zvýšenie sadzieb pre odmeňovanie

expertov a tlmočníkov (v súlade s aktuálnou Finančnou príručkou SAMRS).

Nové limity boli schválené na zasadnutí Riadiaceho výboru CETIR dňa

11.09.2018.

V roku 2018 pokračovala spolupráca s UNDP, v rámci ktorej bolo

dohodnuté opätovné predĺženie aktuálneho projektu od apríla 2018.

Partnerstvo MZVEZ SR s UNDP bude mať nasledovné výstupy: Vytváranie

vhodného prostredia pre zapájanie slovenského súkromného sektora do

medzinárodnej rozvojovej spolupráce SR (v krajinách Západného Balkánu,

v Moldavsku a na Ukrajine), upevňovanie Slovenska ako poskytovateľa

rozvojovej spolupráce v oblasti reformy bezpečnostného sektora a

budovanie kapacít MZVEZ SR a SAMRS v zabezpečení efektívnej a kvalitnej

ODA.

MZVEZ SR dňa 14.11.2018 podpísalo Memorandum o porozumení s USAID.

Prvý spoločný projekt bude realizovaný v Moldavsku v roku 2019.

Dňa 13.12.2018 MZVEZ SR podpísalo Memorandum o porozumení s

UNESCO. Spolupráca bude prebiehať až do roku 2030. Prvý spoločný

projekt sa bude realizovať v Keni (v regióne Turkana) v sektorovej oblasti

vodného hospodárstva v roku 2019.
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Globálne vzdelávanie je súčasťou oficiálnej rozvojovej spolupráce a je

zaradené medzi základné formy poskytovania rozvojovej pomoci.

S GENE bolo v októbri 2017 uzavreté memorandum o porozumení a v januári

2018 bol podpísaný Administrative Arrangement, na základe ktorého GENE

prostredníctvom SAMRS podporilo výzvy na projekty zamerané na Globálne

vzdelávanie sumou 50 000 €. Táto podpora je súčasťou GENE Increase

Program, ktorý sa zameriava na podporu posilnenia globálneho vzdelávania v

danej krajine.

Z iniciatívy GENE sa v januári 2018 uskutočnila návšteva expertky z kórejskej

rozvojovej agentúry, ktorá sa zaujímala o činnosť agentúr a implementáciu

projektov globálneho vzdelávania na Slovensku a v Rakúsku. Zastúpenie na

tomto stretnutí malo okrem SAMRS aj MZVEZ SR a mimovládny rozvojový sektor.

Na pôde MZVEZ SR sa dňa 14.06.2018 uskutočnilo stretnutie národných a

zahraničných expertov na tému zavádzania globálneho vzdelávania do

formálneho a neformálneho vzdelávania na Slovensku. Stretnutie bolo za

účasti viacerých odborníkov zo zahraničia, ako aj štátneho tajomníka

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka. Predmetom

stretnutia bola odborná diskusia o význame a nutnosti globálneho vzdelávania

a výmena skúseností krajín, v ktorých globálne vzdelávanie je spoločensky

zakotvené a etablované dlhšie.

Dňa 29.11.2018 bolo na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK

zorganizované podujatie s názvom „Cesta ku kvalite a modernizácii výchovy a

vzdelávania: Vzdelávanie ku globálnemu občianstvu“, organizované

Platformou MVRO. Cieľom bolo poskytnúť priestor na diskusiu pre relevantných

aktérov v kontexte globálneho vzdelávania v SR, jeho formálneho ukotvenia a

výziev do budúcnosti. Zúčastnili sa ho napr. predstavitelia MŠVVaŠ SR, MZVEZ

SR, SAMRS, neziskových organizácií, GENE ako aj študenti UK, ministerka Martina

Lubyová, ako aj štátny tajomník Peter Krajňák.

V apríli 2018 sa v Osle konal GENE Roundtable, na ktorom sa zúčastnila

zástupkyňa ORPO. Výstupom boli nové ciele, a to zlepšiť stratégie pri

iniciatívach v oblasti globálneho vzdelávania, posilniť prierezové témy,

zohľadniť konkrétne prioritné oblasti prostredníctvom pan-európskych kampaní

a špecifikovať výzvy grantových kôl, pričom budú tematicky orientované na

mládež a začlenenie európskych občanov.

V októbri 2018 sa v Bruseli uskutočnil ďalší GENE Roundtable, na ktorom sa

zúčastnila zástupkyňa SAMRS, a ktorého prierezové témy zahŕňali napríklad

spôsoby integrácie globálneho vzdelávania do rozvojovej a zahraničnej

politiky a globálneho vzdelávania ako prevenciu násilia a extrémizmu.

V roku 2018 prebiehalo aj mapovanie stavu globálneho vzdelávania v SR pod

záštitou Platformy MVRO, na ktoré prispelo GENE sumou 50 000 €. Zároveň

prebiehal aj konzorciálny projekt, ktorý dopĺňa mapovanie Platformy MVRO a

bude ukončený na jeseň 2019.

Začiatkom roka 2018 podporilo SAMRS aktivity Global Education Network

Europe (GENE) sumou 30 000 € vo forme finančného príspevku.

© MZVEZ SR 
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Existujúce rozvojové a humanitárne potreby si vyžadujú hľadanie nových

finančných zdrojov a foriem spolupráce. Zapájanie súkromného sektora je

preto nevyhnutnou podmienkou úspešnosti rozvojových aktivít. Prirodzeným

záujmom MZVEZ SR je hľadanie synergie rozvojových cieľov rozvojovej

spolupráce so záujmami slovenských podnikateľských subjektov, osobitne

malých a stredných podnikov. Od začiatku roka 2018 sa uskutočnilo niekoľko

stretnutí a aktivít na podporu zapájania podnikateľského sektora do
rozvojových aktivít:

 Dňa 13.02.2018 sa z iniciatívy predstaviteľov konzultantskej platformy

„Rozvojmajstri“ uskutočnilo na ORPO v poradí už druhé pracovné

stretnutie, na ktorom boli prerokované otázky zapájania podnikateľského

sektora SR do projektov rozvojovej spolupráce medzinárodných inštitúcií.

 Dňa 15.02.2018 sa za účasti ORPO a SAMRS uskutočnil Okrúhly stôl na

MZVEZ SR s podnikateľmi, ktorí sa už zapojili do grantového programu

SlovakAid, predmetom ktorého bola diskusia o námietkach podnikateľov

k procesu vyhlasovania výziev a o ich vlastných skúsenostiach s

realizáciou rozvojových projektov.

 Dňa 09.05.2018 sa uskutočnilo zasadnutie Rady vlády pre export a

investície, kde SAMRS a ORPO prezentovali možnosti zapájania
podnikateľských subjektov do SK ODA.

 Dňa 16.05.2018 sa uskutočnili bilaterálne konzultácie R ORPO a R SAMRS

so zástupcami Rakúskej rozvojovej agentúry (ADA) vo Viedni, kde sa

okrem iného diskutovalo aj o systéme zapájania podnikateľov a prenose
skúseností v tejto oblasti.

 Dňa 03.07.2018 sa SAMRS zúčastnila konzultácií s riaditeľom Českej

rozvojovej agentúry (ČRA – CzechAid) s cieľom získať viac informácií o

B2B programe rozvojového partnerstva pre súkromný sektor (podľa

schémy de minimis).

Koncom roka 2018 SAMRS vypracovala novú dotačnú schému pre Program

Podnikateľských partnerstiev (PPP), ktorý je rozdelený do dvoch fáz. Pričom

prvá fáza Príprava je učená pre podnikateľov, ktorí trhové prostredie v

rozvojovej krajine ešte nepoznajú a potrebujú nadviazať potenciálne

podnikateľské partnerstvá s lokálnym súkromným sektorom. Druhá fáza

Realizácia je určená pre podnikateľov, ktorí už lokálne partnerstvá v

rozvojovej krajine majú a môžu priamo realizovať ich podnikateľský plán.

Podrobné pravidlá zapojenia do programu, podporované aktivity, forma a

výška dotácií sú uvedené v novom Manuáli PPP. SAMRS pripravila samostatnú

Finančnú príručku pre PPP. Keďže dotačný program PPP podlieha pravidlám

štátnej pomoci de minimis, SAMRS vypracovala Schému štátnej pomoci,

ktorá bola 15.11.2018 zaslaná na schválenie Protimonopolnému úradu SR.

SAMRS plánuje vyhlásiť výzvu začiatkom roka 2019.

V roku 2018 pokračovala implementácia spoločného projektu krajín V4 v Keni.

Jeho hlavným cieľom je podporiť rozvoj v oblasti pobrežia tvorbou pracovných

miest a zvýšením potravinovej bezpečnosti. Projekt v hodnote 2 mil. € sa

implementuje 4 roky so zámerom trvale zlepšiť socioekonomickú situáciu 15-

tisíc malých farmárov a vytvoriť nové pracovné miesta prostredníctvom BIO a

Fair Trade produkcie kešu orechov a sezamu v oblasti kenského pobrežia, v

provinciách Kilifi, Lamu a Kwale.

SAMRS má v projekte úlohu grant manažéra, hlavného koordinátora a zároveň

aj realizátora časti aktivít. Na projekte aktívne participujú inštitúcie a

organizácie z krajín V4: Česká zemědělská univerzita v Prahe, Foundation for

Science development (PL) a Národné poľnohospodárske výskumné a

inovačné centrum NAIK (HU). Hlavnými lokálnymi partnermi sú Ten Senses

Africa a Farm Africa.

Projekt prebieha v súlade s plánovaným časovým harmonogramom. Medzi

najdôležitejšie realizované aktivity patria Fair Trade a Bio tréningy pre farmárov,

založenie škôlok sadeníc v Kwale, Kilifi a Lamu, tréningy farmárov v

poľnohospodárskych praktikách a s tým spojená distribúcia kvalitných sadeníc

kešu a sezamu, tréningy cieľových skupín na formovanie komunitných

svojpomocných skupín, kolektívny manažment, prevencia konfliktov a

základná finančná gramotnosť.

Dňa 12.06.2018 sa v Kilifi konalo oficiálne zahájenie projektu, na ktorom sa

zúčastnili hlavní aktéri a realizátori projektu. Zastúpenie bolo na úrovni R SAMRS

a GR SMOP.

Projekt má zatiaľ silnú vizibilitu, čo dokazuje aj reportáž odvysielaná v

televíznych novinách TV JOJ a mediálne pokrytie vo viacerých kenských

novinách.

Priebežnú správu SAMRS odovzdala dňa 9.11.2018.
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Pre efektívne fungovanie je nevyhnutná interná štandardizácia procesov

SAMRS a prehĺbenie spolupráce so všetkými relevantnými zložkami MZVEZ SR

v oblasti rozvojovej spolupráce.

Na jeseň 2018 SAMRS vyhlásila verejné obstarávanie na zabezpečenie ISO

9001:2015 (certifikáciu manažérstva kvality). Zmluva o poskytnutí tejto služby so

TÜV NORD Slovakia s.r.o. bude podpísaná v mesiaci január 2019. Následne

bude zrealizovaný proces získania certifikácie manažérstva kvality SAMRS. Na

základe odporúčaní zistených v procese ISO 9001 budú aktualizované všetky

smernice SAMRS.

Dňa 24.5.2018 SAMRS oficiálne požiadala Európsku komisiu o formálne začatie

procesu Pillar Assessment. SAMRS kompletizuje 105 stranový dotazník. Dňa

28.1.2019 sa uskutoční v tejto veci úvodné pracovné stretnutie v Bruseli.

Začiatkom roka 2019 plánuje SAMRS vyhlásiť verejné obstarávanie na

audítorskú firmu. Po úspešnom ukončení procesu Pillar Assessment bude môcť

SAMRS participovať na spoločných projektoch EÚ.

V roku 2018 bola externe vypracovaná bezpečnostná smernica v súlade s

novým zákonom o ochrane osobných údajov (GDPR). SAMRS začala proces

implementácie odporúčaní v oblasti GDPR. V roku 2018 SAMRS zefektívnila

proces registratúrneho poriadku a implementácie procesu elektronizácie

verejnej správy v intenzívnej súčinnosti s MZVEZ SR.

Pracovníci SAMRS sa zúčastňovali externých a interných školení a seminárov v

súvislosti so zmenou zákonov alebo predpisov v oblasti ochrany osobných

údajov, mzdovej a účtovnej agendy, finančnej kontroly, elektronizácie štátnej

správy, správy registratúry a zákonníka práce, vykazovania pre OECD DAC (RIS

DEV), BOZP, podujatí organizovaných UNDP v rámci projektu budovania

kapacít (Istanbul) a pod. Projektoví a finanční manažéri SAMRS absolvovali v

decembri 2018 3 dňové školenie Prince 2 Foundation a R SAMRS Prince 2

Practitioner v Bratislave.

Interné činnosti SAMRS boli vykonávané v zmysle zmluvy (Kontrakt medzi MZVEZ

SR a SAMRS na rok 2018 so zriaďovateľom) a schváleného Zamerania

bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2018.

V dňoch 21. – 22.11.2018 SAMRS uskutočnila monitoring dvoch záverečných

workshopov v Moldavsku – v Kišiňove a v Štefan Vode, na ktorých boli

prezentované výsledky projektu „Technická asistencia pri implementácií

požiadaviek smernice 91/271/EEC samospráv v Moldavsku“ –

SAMRS/2017/RO/MD/1 prijímateľa VÚVH (Výskumný ústav vodného

hospodárstva). Dňa 27.11.2018 uskutočnila SAMRS monitoring aktivity projektu

č. SAMRS/2017/EK/1/3 prijímateľa SCCD (Slovenské centrum pre komunikáciu a

rozvoj, n.o.).
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V priebehu roka 2018 bol rozpočet SAMRS upravený nasledovne:

1. Interné rozpočtové opatrenia – presun prostriedkov v rámci

rozpočtu SAMRS:

 z kategórie 640 - Bežné transfery do kategórie 630 - Tovary a

služby vo výške 120 000 € na financovanie programu CETIR;

 z kategórie 640 - Bežné transfery do kategórie 630 - Tovary a

služby vo výške 70 000 € na financovanie aktivít Verejnej

informovanosti;

 z kategórie 640 - Bežné transfery do kategórie 630 - Tovary a

služby vo výške 10 000 na budovanie kapacít SAMRS a aktérov

ODA.

2. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 9/2018 boli uvoľnené rozpočtové

prostriedky z predchádzajúcich rokov v súvislosti s poskytovaním

oficiálnej rozvojovej pomoci; zvýšenie rozpočtu v kategórii 640 –

Bežné transfery o 4 680 621 €;

3. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 20/2018 boli presunuté finančné

prostriedky v prospech rozpočtu MZVEZ SR za účelom úhrady

finančných príspevkov v roku 2018, z kategórie 640 – Bežné transfery

vo výške 700 000 €;

4. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 27/2018 bolo povolené

prekročenie limitu výdavkov v kapitole MZVEZ presunom z kapitoly

VPS na zvýšenie platov v nadväznosti na §5 zákona 333/2017 Z. z. o
štátnom rozpočte na rok 2018 v kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné

príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 6 990 € a v kategórii 620 –

Poistné a príspevok do poisťovní o 2 442 €;

5. Interným rozpočtovým opatrením boli presunuté finančné

prostriedky v rámci rozpočtu SAMRS z kategórie 640 - Bežné transfery

78 500 € do kategórie 630 - Tovary a služby vo výške 39 900 € a do

kategórie 620 - Poistné a príspevok do poisťovní 37 600 € z dôvodu

navýšenia počtu zamestnancov SAMRS a zabezpečenia nových

úloh;

6. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 35/2018 boli zmenené záväzné

ukazovatele štátneho rozpočtu finančne zabezpečené presunom

prostriedkov v rámci rozpočtu SAMRS z kategórie 640 - Bežné

transfery 100 000 € do kategórie 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a

ostatné osobné vyrovnania 100 000 € - z dôvodu navýšenia počtu

zamestnancov SAMRS a zabezpečenia nových úloh (úprava č. 3);

7. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 42/2018 boli zmenené záväzné

ukazovatele štátneho rozpočtu finančne zabezpečené presunom

prostriedkov v rámci rozpočtu SAMRS z kategórie 640 - Bežné transfery

6 000 € do kategórie 710 – Obstarávanie kapitálových aktív 6 000 € z

dôvodu nákupu nového servera pre potreby SAMRS;

8. Rozpočtovým opatrením č. 46/2018 boli presunuté rozpočtové

prostriedky do aparátu Ministerstva obrany SR, Ústredia ekumenickej

pastoračnej služby na zabezpečenie výroby školských uniforiem pre

žiakov školy v Afganistane; zníženie rozpočtu v kategórii 640 – Bežné

transfery o 12 036 EUR;

9. Rozpočtovým opatrením č. 47/2018 bolo povolené prekročenie

limitu výdavkov v kapitole MZVaEZ presunom z kapitoly MF na

základe rozhodnutia ministra zahraničných vecí a európskych

záležitostí SR Miroslava Lajčáka o poskytnutí príspevku pre House of

Family, School of Public Health and Social Work of St. Elizabeth v

Kambodži; zvýšenie rozpočtu v kategórii 640 – Bežné transfery o

20000 €;

10. Interným rozpočtovým opatrením boli presunuté finančné prostriedky v

rámci rozpočtu SAMRS z kategórie 630 – Tovary a služby do kategórie 640 –

Bežné transfery vo výške 79 600 €; z kategórie 630 – Tovary a služby do

kategórie 620 - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4 360 €;

11. Rozpočtovým opatrením č. 51/2018 boli viazané prostriedky v kategórii

640 – bežné transfery v prospech rozpočtu MZVEZ SR, z dôvodu vyslania

zamestnancov SAMRS, ako rozvojových diplomatov na ZÚ Kišiňov a ZÚ

Nairobi a z dôvodu presunu rozpočtových prostriedkov do aparátu

ústredného orgánu na osobné výdavky predstaviteľa Rady Európy v

Sarajeve v celkovej výške 281 698 €;

12. Rozpočtovým opatrením č. 61/2018 boli presunuté na MF SR

nevyčerpané finančné prostriedky na vyplácanie splátok projektov ODA do

nasledujúceho rozpočtového roku vo výške 4 419 600 €.

 V kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania boli

finančné prostriedky čerpané v súlade s upraveným rozpočtom vo výške

293 891 €, t. j. 99,99 % k schválenému rozpočtu.

 V kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní boli finančné prostriedky

čerpané v súlade s upraveným rozpočtom vo výške 106 869 €, t. j. 99,79

% k upravenému rozpočtu.

 V kategórii 630 Tovary a služby boli výdavky realizované v súlade s

rozpočtom a čerpané vo výške 245 301 €, t. j. 99,05 % k upravenému

rozpočtu. Výdavky na tovary a služby neboli dočerpané, nakoľko

niektoré platby a faktúry boli nižšie, ako sme predpokladali.

 V kategórii 640 Bežné transfery boli výdavky čerpané v súlade s

rozpočtom vo výške 5 556 268 €, t. j. 94,86 % k upravenému rozpočtu.

K 31. 12. 2018 boli na projekty ODA SR poskytnuté finančné prostriedky v

objeme 5 554 188 EUR, z toho 1 260 408 € bolo čerpaných zo zdroja 131G

(nevyčerpané prostriedky na ODA SR z roku 2016), 1 537 720 € bolo

čerpaných zo zdroja 131H (nevyčerpané prostriedky na ODA SR z roku 2017)

a 2 756 060 € zo zdroja 111 (finančné prostriedky rozpočtované na rok 2018).

K 31.12. 2018 bolo celkové čerpanie rozpočtu SAMRS vo výške 6 208 134

EUR, čo predstavuje 95,34 % k upravenému rozpočtu. Výdavky na prevádzku

SAMRS (610, 620, 630, 642015) predstavujú za rok 2018 sumu 508 718 €. Na

financovanie programu CETIR boli použité finančné prostriedky v objeme 72

500 €, na financovanie budovania kapacít 9 325 € a na verejnú

informovanosť 57 598 €.
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Prehľad čerpania finančných prostriedkov v období 1.1.-31.12.2018:

Tabuľka čerpania rozpočtu k 31.12.2018

Ekonomická klasifikácia Schválený rozpočet v eurách Upravený rozpočet v eurách Čerpanie v eurách % podiel k upravenému rozpočtu

610 186 920 293 910 293 891 99,99%

620 62 691 107 093 106 869 99,79%

630 91 712 247 652 245 298 99,05%

640 6 873 520 5 856 907 5 556 268 94,86%

Z toho ODA 6 871 860 5 854 247 5 554 188 94,87%

710 0 6 000 5 808 96,80%

SPOLU: 7 214 843 6 511 562 6 208 134 95,34%

Iné výdavky Alokácia Čerpanie

Výdavky SAMRS 342 938,00 € 508 718,00 €

Rozvojoví diplomati (KE, MD)
153 589,00 € 281 698,00 €

Verejná informovanosť 70 000,00 € 57 597,56 €

Budovanie kapacít SAMRS a 

aktérov ODA a hodnotenie 

žiadostí o dotácie 10 000,00 € 9 325,00 €

Evaluácia projektov 150 000,00 € 0,00 €

Audit projektov 50 000,00 € 0,00 €
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Dotácie
počet 

zazmluvnených 

projektov

Program rozvojových intervencií

Celková alokácia Schválené a nakontrahované prostriedky čerpanie k 31.12.2018

1 Afganistan 400 000,00 € 199 916 € 5 000 €

4 Keňa 840 000,00 € 875 083 € 485 770,55 €

3 Moldavsko 500 000,00 € 382 000 € 64 912,55 €

Program odovzdávania skúseností  - západný Balkán a Východné partnerstvo

3 Albánsko
300 000,00 €

102 930,00 €

2 Bosna a Hercegovina 430 287,40 € 116 417,33 €

1 Bielorusko 

600 000,00 €

0,00 €

2 Gruzínsko 9 200,00 €

2 Ukrajina 456 298,91 € 58 267,71 €

Program budovania kapacít a partnerstiev

5
Globálne rozvojové vzdelávanie (+ 

50 000 eur GENE)
100 000 € (+ 50 000 €) 152 327,30 € 115 045,24 €

32
Program vysielania dobrovoľníkov a 

expertov
248 271,00 € 239 861,00 € 168 958,00 €

1
Budovanie kapacít slovenských 

rozvojových organizácií
50 000,00 € 49 995,00 € 17 539,00 €

4
Spolufinancovanie rozvojových 

projektov EÚ
70 000,00 € 102 551,00 € 92 295,90 €

2
Podpora nových podnikateľských 

partnerstiev
100 000,00 € 77 045,00 € 0,00 €

Program humanitárnej a posthumanitárnej pomoci

2 Južný Sudán 600 000,00 € 399 998,60 € 319 998,88 €

4
Sýria a okolité krajiny Blízkeho a 

Stredného východu
600 000,00 € 1 049 281,00 € 839 424,80 €



AFGANISTAN

Názov projektu: Laboratórium analýzy potravín a vody pre Kábulskú

polytechnickú univerzitu

Registračné číslo: SAMRS/2016/AFG/1/1

Hlavná sektorová priorita: Vyššie vzdelávanie

Prijímateľ: Slovenská Technická Univerzita v Bratislave

Dotácia ODA SR: 199 990,00 €

Doba realizácie projektu: november 2016 – november 2018

Cieľom tohto projektu bola podpora ľudského potenciálu pomocou zlepšenia

kvality odborného vzdelávania v Afganistane. Dopyt po odbornom vzdelávaní v

posledných rokoch v Afganistane je vysoký, avšak kvalita vzdelávania bola a

stále je ovplyvnená nedostatkom technických prostriedkov a vyškolených

pracovníkov. Na druhej strane sektory ako bezpečnosť potravín a pitnej a

odpadovej vody potrebujú akútne riešenia a odborné kapacity. Realizáciou

projektu na KPU sa vybudovalo moderné laboratórium analýzy potravín a vody.

Súčasťou projektu bol návrh laboratórnych prác a zariadení expertmi zo SR,

obnova študijných osnov, inštalácia zariadení, tréning učiteľov KPU, uvedenia

laboratória do prevádzky, príprava a vydanie manuálu laboratórnych prác a

spoločné vedenie laboratória v rámci určitej doby. Realizácia tohto projektu

významne prispela k zlepšeniu vedomostí a schopností učiteľov, študentov a

absolventov KPU a priniesla rad sociálnych, ekonomických a ekologických

výhod pre rôzne časti spoločnosti.
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Názov projektu: Nadviazanie obchodných kontaktov v Afganistane a

propagácia programu EXIMBanky vo verejnom sektore

Registračné číslo: SAMRS/2017/PPP/1/6

Hlavná sektorová priorita: Solárna energia

Prijímateľ: ELVOSOLAR

Dotácia ODA SR: 50 000,00 €

Doba realizácie projektu: september 2017 – september 2018

Cieľom projektu bola analýza trhu a prezentácia solárnych riešení, ktoré

predstavujú spoľahlivé, dostupné a hlavne rýchle riešenie nedostatku elektriny

najmä v odľahlejších provinciách krajiny a nadviazanie partnerstiev, ktoré by

vedela spoločnosť využiť pri realizácii projektov. V spolupráci s exportno-

importnou bankou SR (Eximbanka SR), ktorá poskytuje viazanú obchodnú

pomoc pre nízkopríjmové krajiny bude spoločnosť schopná ponúknuť a

realizovať projekty s vysokou kvalitou a efektívnosťou pri polovičných

investičných nákladoch. Projekt bol zameraný najmä na verejný sektor ako sú

školy, nemocnice, kliniky) a podnikateľov (malé farmy a pod.).

Názov projektu: Skúmanie a propagácia využitia riešenia AquaholderTM v

poľnohospodárstve Afganistanu za účelom zvýšenia výnosu plodín a zníženia

spotreby vody

Registračné číslo: SAMRS/2017/PPP/1/8

Hlavná sektorová priorita: Poľnohospodársky výskum

Prijímateľ: Pewas

Dotácia ODA SR: 50 000,00 €

Doba realizácie projektu: október 2017 – október 2018

Projekt mal za cieľ preskúmať využitia riešenia AquaholderTM pre

poľnohospodársku produkciu v podmienkach Afganistanu s cieľom znižovania

spotreby vody. Výskum sa realizoval v 7 lokalitách mesta Herat, kde sa v 3

skleníkoch pestujú uhorky a na 4 otvorených poliach sa pestuje pšenica.

Prvotné výsledky naznačovali, že použitím produktov AquaholderTM sa môže

dosiahnuť zníženie spotreby vody, ďalej zvýšenie vzchádzavosti osiva, čo

môže pravdepodobne viesť k zvýšeniu množstva vypestovaných plodín. Na

základe doterajších výstupov je možné povedať, že výrobky AquaholderTM sú

ekonomicky najvýhodnejšie pre plodiny s vysokou hodnotou, ako sú uhorky,

paradajky, sójové bôby, sezam, hrach atď. Tieto plodiny majú najväčší

význam v poľnohospodárstve Afganistanu.
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KENSKÁ REPUBLIKA

Názov projektu: Zníženie nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu k

odbornému vzdelávaniu v Keni

Registračné číslo: SAMRS/2016/KE/1/3

Hlavná sektorová priorita: Odborné vzdelávanie

Prijímateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Dotácia ODA SR: 247 433,20 EUR

Doba realizácie projektu: september 2016 – august 2018

Cieľom projektu bolo znížiť úroveň nezamestnanosti mladých ľudí zlepšením

prístupu ku kvalitnému vzdelaniu a získavaním praktických zručností a ich

uplatnenie na trhu práce. Projekt rozšíril inštitucionálnu kapacitu

resocializačného centra St. Kizito Children Center, ktoré teraz poskytuje

odborné vzdelávanie v najžiadanejších profesiách a to v drevárstve, murárstve,

krajčírstve a kaderníctve. Aktivity projektu boli tiež zamerané na prevenciu

nezamestnanosti prostredníctvom motivačných seminárov určených pre

žiakov základných škôl.

Názov projektu: Podpora procesov, ktoré vedú k zásadnému zvýšeniu

produkcie makadamových orechov (v objeme a kvalite) pre lokálny a

svetových trh

Registračné číslo: SAMRS/2016/KE/1/2

Hlavná sektorová priorita: Rozvoj poľnohospodárstva

Prijímateľ: Nadácia Integra

Dotácia ODA SR: 250 000,00 EUR

Doba realizácie projektu: október 2016 – október 2018

Hlavný cieľom projektu bola podpora spravodlivého a trvalo udržateľného

rozvoja Kenskej republiky prostredníctvom intervencie v oblasti

poľnohospodárstva. Projekt podporil zvýšenie produkcie makadamových

orechov pre lokálny a svetových trh. Projekt vytvoril tri škôlky kvalitných

makadamových sadeníc a umožnil prístup ku zdravým a kvalitným sadeniciam

pre 10 000 pestovateľom. Pestovatelia nemali dostatočné vedomie

poľnohospodárskej starostlivosti o stromy tohto typu, a preto súčasťou projektu

bolo školenie v oblasti správnych pestovateľských zručností, techník a

postupov v súlade s kritériami Fair Trade a BIO.

Názov projektu: Posilňovanie postavenia žien cez praktické zručnosti

Registračné číslo: SAMRS/2016/KE/1/5

Hlavná sektorová priorita: Odborné vzdelávanie

Prijímateľ: SAVIO o.z.

Dotácia ODA SR: 226 150,00 EUR

Doba realizácie projektu: november 2016 – september 2018

Aktivity projektu prispeli k zníženiu nezamestnanosti a posilneniu postavenia žien

v chudobnom regióne Marsabit. V realizovaná v zabehnutom inštitúte Don

Bosco Technický inštitút Marsabit sa otvorili nové kurzy praktických zručností pre

ženy a to kurz krajčírstva, kurz kaderníctva a kozmetiky. Absolventkám kurzov

boli sprostredkované stretnutia s potenciálnymi zamestnávateľmi, tréning

podnikateľských zručností, štartovacie balíčky na rozbehnutie samostatnej

zárobkovej činnosti a sprevádzanie počas podnikania. Druhá časť projektu

bola zameraná na skvalitňovanie vzdelávania v technickom inštitúte, a to

prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie pedagógov. Certifikovaný kurz výučby

technických predmetov mal za cieľ zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu, kurz

mediačných zručností prispeje k zbližovaniu mladých ľudí z odlišných etnických

skupín v záujme mierového spolunažívania obyvateľov mesta Marsabit.

Názov projektu: Podpora nezávislosti a ekonomickej samostatnosti

znevýhodnených žien zo slumu v Eldorete

Registračné číslo: SAMRS/2016/KE/1/4

Hlavná sektorová priorita: Vzdelávacie zariadenia a školenia

Prijímateľ: Dvojfarebný svet o. z.

Dotácia ODA SR: 197 778,00 EUR

Doba realizácie projektu: október 2016 – október 2018

Projekt poskytol odborné vzdelanie 250 ľuďom v slumovej oblasti mesta Eldoret,

Langas v odboroch pletenie na strojoch, krajčírstvo, kaderníctvo, počítačové

zručnosti, podnikateľské zručnosti. Cieľom bolo znížiť chudobu obyvateľov

slumu v Eldorete. Absolventi mali možnosť využiť tzv. podnikateľský inkubátor,

ktorý bol dočasným výrobným podnikom, priestorom pre marketingové

vzdelávanie a mentorom počas prvého mesiaca ich aktívneho podnikania.

Aktivity projektu boli realizované v existujúcom Vzdelávacom centrum St.

Vincent de Paul, ktoré má platnú registráciu od Ministry of gender, children

and social development, Republic of Kenya a je oprávnené poskytovať

certifikované vzdelanie. Je to dôležitý prvok pre dlhodobú udržateľnosť

projektu.
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MOLDAVSKO

Názov projektu: Podpora efektívnej implementácie bazilesjkého dohovoru v

súvislosti s plnením reportingových povinností Moldavskej republiky

Registračné číslo: SAMRS/2016/MD/1/2

Hlavná sektorová priorita: Odpadové hospodárstvo

Prijímateľ: Slovenská agentúra životného prostredia

Dotácia ODA SR: 93 230,00 € (so spolufinancovaním 103 730 €)

Doba realizácie projektu: január 2017 – máj 2018

Projekt bol zameraný na systémové zmeny v odpadovom hospodárstve

súvisiacimi so zavedením systému zberu dát a inventarizácie v odpadoch s

cieľom vytvoriť základ pre plnenie povinností podávania hlásení o produkcii

odpadu, spôsobe jeho zneškodnenia a cezhraničnej preprave odpadu. Projekt

je zameraný na pomoc Moldavsku plniť si svoje povinnosti ako zmluvnej strany

Bazilejského dohovoru. Projekt napomáhal pri vytváraní adekvátnej legislatívy,

vybudovaní odborných a technických kapacít. Celkový cieľ projektu je

zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti zavedením systému

zberu a spracovania dát v odpadovom hospodárstve. Špecifickým cieľom

bolo zrealizovanie národnej inventarizácie nebezpečného a ostatného

odpadu a podpora implementácie nového legislatívneho rámca a posilnenie

systému národného reportingu (podávanie hlásení).

Názov projektu: Vodovod Bardar – prístup k zdravotne nezávadnej pitnej vode, 

zlepšenie zdravia občanov a udržateľný manažment vodovodného systému

Registračné číslo: SAMRS/2016/MD/1/7

Hlavná sektorová priorita: Zásobovanie vodou a sanitácia

Prijímateľ:  Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok

Dotácia ODA SR: 99 999,93 € (so spolufinancovaním 120 149,93 €)

Doba realizácie projektu: marec 2017-máj 2018

Tento projekt vychádza zo strategického dokumentu na úrovni okresu Ialoveni -

General Water Supply and Sanitation Plan (GWSSP) at the level of Ialoveni

Raion 2014-2039, ktorý bol vypracovaný v máji 2015 v rámci projektu ApaSan

podporeného zo zdrojov ODA Švajčiarska a Rakúska. Projekt žiadateľa je

súčasťou druhej fázy - vzťahuje sa konkrétne na úsek od križovatky

vybudovanej na prepojení zo Sociteni do obce Bardar (viď Príloha 5.2 –

Technická špecifikácia) a jeho implementácia významne urýchlila výstavbu v

druhej fáze implementácie GWSSP a umožnila skorší prístup obyvateľov k pitnej

vode. Celkovým cieľom projektu bolo zlepšenie dostupnosti pitnej vody a

skvalitnenie životného prostredia zefektívnením systému sanitácie a

odpadového hospodárstva.
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Názov projektu: Podpora podnikania a rastu inovatívnych MSP v Albánsku

Registračné číslo: SAMRS/2016/ZB/1/6

Hlavná sektorová priorita: Rozvoj malých a stredných podnikov (MSP)

Prijímateľ: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity SOVVA, o. z.

Dotácia ODA SR: 80 244 €

Doba realizácie projektu: január 2017 – september 2018

Projekt reagoval na negatívne východiskové podmienky pre rozvoj malých a

stredných podnikov (MSP) v Albánsku. Hlavný cieľ projektu bolo preto zlepšenie

podmienok fungovania podnikateľského ekosystému a podpora rastu

inovatívnych start-up spoločností a malých a stredných podnikov (MSP)

prostredníctvom tréningových aktivít smerujúcich k vytvoreniu spoločnej

záujmovej platformy. Špecifickými cieľmi projektu boli (1) Budovanie kapacít a

zvýšenie povedomia a know-how vybraných cieľových skupín z pohľadu

nastavenia ekosystému na podporu inovatívnych start-up spoločností a MSP,

(2) Zlepšenie spolupráce predstaviteľov inovačného ekosystému na podporu

start-up spoločností a MSP, a (3) Zdieľanie skúseností medzi SR a Albánskom,

rozvoj vzťahov v oblasti rastu inovatívnych start-upov a MSP. Dlhodobý dopad

projektu má priniesť zefektívnenie a lepšie prispôsobenie podporných služieb

potrebám inovatívnych spoločnosti a podporiť vytvorenie jednotnej stratégie

na podporu inovatívnych MSP.

ALBÁNSKO

Názov projektu: Piliere občianskej spoločnosti: Zefektívnenie spolupráce 

občianskeho a štátneho sektora v Albánsku

Registračné číslo: SAMRS/2016/ZB/1/8

Hlavná sektorová priorita: Demokratická účasť a občianska spoločnosť

Prijímateľ: PDCS, o. z.

Dotácia ODA SR: 89 971 €

Doba realizácie projektu: január 2017 – apríl 2018

Projekt reagoval na cieľ výzvy, ktorým je podpora demokratizačného a

reformného procesu formou zdieľania transformačných skúseností SR v

oblastiach relevantných pre prijímateľov v Albánsku cez budovanie občianskej

spoločnosti a posilnenie spolupráce vládneho a mimovládneho sektora. Projekt

vychádzal z požiadavky albánskeho neziskového sektora o zdieľanie skúseností

v oblasti efektívnej spolupráce s vládnym sektorom a z oblasti posilnenia

občianskej spoločnosti cez budovanie odborných kapacít malých a stredných

organizácií. Dosiahnutie zmien sa plánovalo dosiahnuť prostredníctvom

systematického, dlhodobého a intenzívneho vzdelávania lídrov malých a

stredných organizácií v Albánsku, asistencii a zásahom priamo v ich

organizáciách, zabezpečeniu stretnutí s predstaviteľmi vládneho sektora na

Slovensku aj v Albánsku, posilnenia sieťovania medzi albánskymi MNO

navzájom, ako aj medzi nimi a MNO v SR.
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Názov projektu: Harmonizácia analytických metód v Národnej agentúre

životného prostredia Gruzínska s požiadavkami novelizovanej Rámcovej

smernice o vode 2013/39/EÚ

Registračné číslo: SAMRS/2016/VP/1/1

Hlavná sektorová priorita: Politika v oblasti vodného hospodárstva a 

administratívne riadenie

Prijímateľ: Slovenská Technická Univerzita v Bratislave

Dotácia ODA SR: 50 082,00 € 

Doba realizácie projektu: január 2017 – september 2018

Projekt bol zameraný na harmonizáciu analytických metód používaných na

stanovenie prioritných zlúčenín uvedených v Rámcovej smernici o vode

(2013/39/EÚ) v povrchových vodách ako aj zohľadnenie rámcovej smernice o

morskej stratégii (2008/56/ES). Hlavným cieľom projektu bolo zavedenie

analytických metód plne kompatibilných s požiadavkami na kvalitu

poskytovaných dát aj s prihliadnutím na prístrojové vybavenie partnerskej

organizácie. V rámci projektu sa vyškolili pracovníci agentúry životného

prostredia, ktorí by mali byť ďalej schopní reagovať na plánované novelizácie

legislatív týkajúcich sa životného prostredia ako aj samostatne napĺňať

požiadavky EÚ pri vytváraní tzv. zoznamov špecifických znečisťujúcich zlúčenín

pre Gruzínsko.

GRUZÍNSKO

Názov projektu: Monitoring a hodnotenie dopadov sucha na ochranu vôd a 

ich racionálneho využívania v Gruzínsku

Registračné číslo: SAMRS/2016/VP/1/6

Hlavná sektorová priorita: Odpadové hospodárstvo

Prijímateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav

Dotácia ODA SR: 89 735,00 €

Doba realizácie projektu: január 2017 – november 2018

Zámerom projektu bolo zlepšiť poznatky o dopadoch sucha na vodné zdroje,

ich ochranu a racionálne využívanie v Gruzínsku. Dopady klimatickej zmeny

na zmeny počasia sa prejavujú aj v regióne Kaukazu. V poslednom období sa

tieto dopady prejavujú jednak prívalovými zrážkami, ktoré vedú k bleskovým

záplavám a taktiež k častým epizódam sucha. Obidva tieto javy majú veľký

vplyv na rozvoj ekonomiky a spoločnosti aj v Gruzínsku. Podľa údajov štúdie

Svetovej Banky tvorili straty na poľnohospodárskej produkcii až 6 % celkového

HDP krajiny za rok, z dôvodu sucha. Z tohto dôvodu je potrebné aby vláda a

spoločnosť prijali kroky na zmiernenie dôsledkov sucha na potravinovú

zabezpečenosť obyvateľstva, aby sa znížil vplyv hlavne na najchudobnejšie

vrstvy obyvateľstva. Podľa odhadov National Environmental Agency (partner

projektu) až 44 % poľnohospodárskej pôdy je závislé na zavlažovaní, aby sa

dosiahla spoľahlivá produkcia plodín. Jedným z opatrení pri riešení a

manažmente sucha je aj monitoring a hodnotenie sucha, stanovená funkčná

inštitucionálna a organizačná štruktúra s presne stanovenými kompetenciami

na zmiernenie dopadov sucha a systém skorého varovania. V súčasnom

období nie je dostatočne vybudovaný monitoring a hodnotenie sucha,

taktiež inštitucionálna štruktúra nevyhovuje požiadavkám na manažment

sucha pri zmierňovaní jeho dôsledkov a chýba systém skorého varovania.
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BOSNA A HERCEGOVINA

Názov projektu: Efektívne riadenie projektov vodného hospodárstva v Bosne a 

Hercegovine: Implementácia výberových konaní EÚ

Registračné číslo: SAMRS/2016/ZB/1/1

Hlavná sektorová priorita: Politika v oblasti vodného hospodárstva a 

administratívne riadenie

Prijímateľ: NISPAcee

Dotácia ODA SR: 100 000 €

Doba realizácie projektu: november 2016 – január 2018

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť a prispieť k prenosu skúseností a

znalostí zameraných na efektívne riadenie projektov vodného hospodárstva v

Bosne a Hercegovine. Špecifickým cieľom projektu bolo efektívne riadenie

projektov vodného hospodárstva v Bosne a Hercegovine podľa podmienok

EÚ so zameraním na prenos slovenských skúseností. Výstupmi projektu boli

okrem iného metodický sprievodca pre implementáciu výberových konaní

vodohospodárskych projektov v Bosne a Hercegovine podľa podmienok EÚ –

vypracované manuály A (A1,A2,A3,A4), B, C, D, E, F 1.2. Aktivity projektu

zahŕňali stretnutia SK a BiH expertov a projektového tímu, zber dát a analýzu

súčasného stavu v BIH, dve pracovné cesty SK expertov do BIH, počas ktorých

sa uskutočnili konzultácie s lokálnymi expertami, úradníkmi, projektantami a

prevádzkovateľmi čistiarní odpadových vôd, prehliadky existujúcich čistiarní či

rozostavaných stavieb, 3-dňové školenie a PR konferencia. Slovenskí experti

vypracovali niekoľko manuálov v anglickom jazyku, ktoré budú preložené do

bosnianskeho jazyka.

UKRAJINA

Názov projektu: Budovanie kapacít NAPA pre otvorenú miestnu správu a 

samosprávu

Registračné číslo: SAMRS/2015/VP2/1/1

Hlavná sektorová priorita: Politika verejného sektora a administratívne 

riadenie

Prijímateľ: NISPAcee

Dotácia ODA SR: 99 560,80 €

Doba realizácie projektu: apríl 2016 – november 2017

Základným rámcom pre implementáciu otvoreného spravovania je

nevyhnutná zmena relevantnej legislatívy, ktorá na Ukrajine prebieha.

Veľkou výzvou bolo reálne uplatňovanie v praxi, pre ktoré je nevyhnutné

vybudovať nové kapacity pracovníkov verejnej správy, a to najmä na

miestnej úrovni. Cieľom projektu bolo poskytnúť im vhodné vzdelanie, aby

boli schopní a kompetentní pracovať na svojich nových pozíciách vo

verejnej správe. Národná akadémia verejnej správy pod záštitou

prezidenta Ukrajiny (NAPA), ako hlavné vzdelávacie zariadenie

poskytujúce vzdelávanie, školenie, ďalšie vzdelávanie a pokročilé

vzdelávanie úradníkov verejnej správy na Ukrajine, zohrávala kľúčovú

úlohu v týchto procesoch. Pre dosiahnutie efektívnych zmien, však NAPA

potrebovala nové inovatívne vzdelávacie programy a materiály.

Špecifickým cieľom projektu bolo preto vzdelávanie pre otvorenú miestnu

správu a samosprávu na NAPA, čo viedlo k dvom výsledkom, a to k

príprave odborných vzdelávacích kapacít NAPA uplatňujúcich princípy

otvoreného spravovania vecí verejných v miestnej správe a samospráve a

tvorbe nových vzdelávacích modulov a materiálov.
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Názov projektu: Občianska spoločnosť a verejná správa – skutočne

spoločne

Registračné číslo: SAMRS/2016/UA/1/7

Hlavná sektorová priorita: Decentralizácia a podpora subnárodnej vlády

Prijímateľ: Karpatská nadácia

Dotácia ODA SR: 97 562,00 €

Doba realizácie projektu: január 2017 – november 2018

Celkovým cieľom projektu bolo prispieť k efektívne fungujúcej štátnej

správe a rozvoju občianskej spoločnosti v Karpatskej časti Západnej

Ukrajiny transferom slovenských skúseností. Ukrajina má centralizovaný

systém verejnej správy. Aj keď v súčasnosti nastúpila na cestu

decentralizácie, kvalita spravovania územia na lokálnej úrovni je veľmi

nízka, kompetencie miestnych zastupiteľských orgánov sú slabé, a

občianska participácia na rozhodovaní o veciach verejných v niektorých

oblastiach úplne absentuje. Z nedostatku skúseností s reformným

procesom tiež vyplýva nedostatočná spolupráca vládneho a

mimovládneho sektora.

Názov projektu: Uplatnenie skúseností so zeleným verejným obstarávaním

zo Slovenska na Ukrajine

Registračné číslo: SAMRS/2016/UA/1/8

Hlavná sektorová priorita: Politika verejného sektora a administratívne

riadenie

Prijímateľ: Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.

Dotácia ODA SR: 73 316,70 €

Doba realizácie projektu: november 2016 – december 2018

Projekt bol zameraný na zvýšenie kompetencie štátnej správy, samosprávy

a občianskej spoločnosti v Kyjevskom regióne na realizáciu zeleného

verejného obstarávania (VO) a zvýšenie povedomie štátnej správy a

občianskej spoločnosti na Ukrajine o úlohe a možnostiach zeleného VO pri

zvyšovaní efektívnosti štátnej správy, pre udržateľný rozvoj a v boji proti

zmene klímy. Ukrajina sa zaviazala aproximovať svoj právny systém

legislatíve EÚ a prijala environmentálne záväzky. Projekt reagoval na tieto

záväzky, ako aj záväzky krajiny v rámci medzinárodných dohovorov a fór,

vrátane Svetového Summitu Rio+20. Ukrajina má platnú legislatívu, ktorá

umožňuje implementáciu zeleného VO. Táto možnosť sa však málo

využíva. Projekt je prvou iniciatívou na podporu praktickej implementácie

environmentálnych kritérií do verejného obstarávania na Ukrajine, na

základe skúseností zo SR, v rámci požiadaviek stanovených EÚ. Doplňuje

medzinárodné programy na politickej úrovni zamerané na podporu

aproximácie práva Ukrajiny k acquis EÚ. Projekt podrobnejšie zanalyzoval

aktuálne možnosti a prax v oblasti zeleného VO na Ukrajine, boli

pripravené a zverejnené podporné nástroje na realizáciu zeleného VO,

vrátane online tréningového kurzu pre verejných obstarávateľov a

pilotného vyškolenia verejných obstarávateľov v Kyjevskom regióne.

Názov projektu: Konflikt ako príležitosť - spolupráca komunitných lídrov a

samospráv v riešení konfliktov (následkov vojny) na miestnej úrovni

Registračné číslo: SAMRS/2016/UA/1/2

Hlavná sektorová priorita: Politika verejného sektora a administratívne

riadenie

Prijímateľ: PDCS, o.z.

Dotácia ODA SR: 100 000,00 €

Doba realizácie projektu: január 2017 – august 2018

Cieľom projektu bolo zefektívnenie spolupráce vládneho a mimovládneho

sektora v oblasti riešenia konfliktov a dôsledkov vojny na úrovni samospráv,

ktorý reagoval na problém nárastu konfliktov v spoločnosti súvisiacich s

vojnou ako aj reformami. Tieto konflikty prebiehajú nielen na celonárodnej

úrovni, ale predovšetkým na úrovni miest a obcí, komunít a tiež rodín.

Miestna verejná správa ani občianska spoločnosť nevedia na tieto konflikty

adekvátne reagovať. Neexistuje komunikácia medzi rôznymi sektormi

spoločnosti a rôznymi skupinami obyvateľstva. Väčšina z týchto konfliktov

sa prenáša na úroveň miest a obcí, komunít a do rodinného prostredia. Ide

o hodnotové konflikty o národnej identite a smerovaní krajiny, často

definované ako konflikty Východ-Západ; konflikty medzi presídlencami a

„starousadlíkmi“ spôsobené nedostatkom zdrojov i chýbajúcim

programom integrácie; konflikty medzi vojakmi ATO a ich rodinami a

komunitami; konflikty spojené s ekonomickými a sociálnymi reformami, z

nich vyplývajúcou chudobou a vylúčením niektorých skupín. Tieto konflikty

sú na celonárodnej úrovni ťažko riešiteľné a vláda nedisponuje finančnými

a personálnymi kapacitami, aby ich riešila. Projekt sa opieral o sieť

komunitných aktivistov, ktorí majú za sebou roky úspešnej práce a tešia sa

dôvere vo svojich mestách. Spolu s predstaviteľmi samospráv či miestnej

štátnej správy sa stali nositeľmi zmien. Prostredníctvom aktivít projektu ako

tréningy a konzultácie, finančné podpora spoločných plánov rozvoja miest

a malých projektov na riešenie konfliktov, odovzdávanie skúsenosti zo SR

cez stáže v SR a festivaly komunitných aktivít boli vybudované potrebné

kapacity.

Vzhľadom na decentralizačný proces je nevyhnutné posilniť túto

spoluprácu, občiansku participáciu a verejnú kontrolu najmä v rurálnych

oblastiach, kde kompetencie ZÚ počas decentralizácie narastú vo veľkej

miere. Aktivity projektu boli zamerané na priame zapojenie vidieckeho

obyvateľstva do správy vecí verejných v cieľovom území na Ukrajine s

využitím skúseností zo Slovenska a nadviazanie úzkej odbornej bilaterálnej

(SK – UA) spolupráce a zvýšenie aktívnej účasti občanov na správe vecí

verejných a podpora občianskej participácie najmä zakladaním a

oživením činnosti občianskych rád v cieľovom území. Cieľovou skupinou

boli najmä mladí ľudia (do 35 rokov), ktorí mali skutočný záujem na

demokratizácii spoločnosti, v ktorej žijú a tvoria potenciál udržateľnosti a

pozitívneho vývoja občianskej participácie na správe vecí verejných,

predstavitelia mimovládnych organizácií vo vidieckom prostredí a

predstavitelia obcí v štyroch hraničných oblastiach Západnej Ukrajiny -

Zakarpatskej, Ľvovskej, Ivano-Frankovskej a Černivetskej.



34

Názov projektu: Poskytovanie kvalitnej primárnej zdravotnej starostlivosti pre

sýrskych utečencov prostredníctvom mobilnej zdravotnej jednotky a statických

zdravotných centier v dištrikte Akkar v Libanone

Registračné číslo: SAMRS/2016/SYR/2/5

Hlavná sektorová priorita: Základná zdravotná starostlivosť

Prijímateľ: MAGNA

Dotácia ODA SR: 199 110 €

Doba realizácie projektu: apríl 2017 – august 2018

Projekt zabezpečil prístup ku komplexnej zdravotnej starostlivosti sýrskej

utečeneckej populácie na 3 úrovniach a prispel tak k zníženiu jej chorobnosti a

úmrtnosti na úrovni neformálnych usadlostí prostredníctvom mobilnej

zdravotnej jednotky, na úrovni statických primárnych zdravotných zariadení

prostredníctvom zvýšenia technických a prevádzkových kapacít zariadení a

personálu a na úrovni sekundárnej zdravotnej starostlivosti a prostredníctvom

vytvorenia a posilnenia referenčných štruktúr v spádovej oblasti intervencie.

Technická a prevádzková kapacita statických primárnych zdravotníckych

zariadení bola zvyšovaná prostredníctvom pravidelných dodávok liekov a

zdravotníckeho materiálu. Kapacita zdravotníckeho personálu bola takisto

zvýšená prostredníctvom vybraných špecializovaných zdravotných tréningov.

Prostredníctvom nastavenia štruktúr referovania pacientov z komunít do

príslušných zdravotníckych zariadení a spádových nemocníc vrátane pokrytia

ich nákladu na lekárske konzultácie bol zabezpečený prístup k primárnej,

sekundárnej ako aj špecializovanej zdravotnej a lekárskej starostlivosti pre

postihnuté obyvateľstvo. V rozmedzí primárnej starostlivosti sa projekt sústredil

na diagnostiku, liečbu, manažment a prevenciu nákazlivých a prenosných

chorôb, slúžil najzraniteľnejšej časti obyvateľstva ako sú deti, ženy, starší ľudia a

ľudia žijúci s chronickými ochoreniami. Špecializovaná starostlivosť mobilnej

kliniky predstavovala poradenstvo pre deti do 5 rokov, poskytovanie

starostlivosti o reprodukčné zdravie žien so zameraním sa na predpôrodnú a

popôrodnú starostlivosť.

LIBANON JUŽNÝ SUDÁN

Názov projektu: Preklenutie medzery: Posilnenie kapacít v oblasti manažmentu

zdravia matky, novorodenca a dieťaťa v Duk County, Jonglei, Južný Sudán

Registračné číslo: SAMRS/2016/SSD/1/1

Hlavná sektorová priorita: Rozvoj zdravotníckeho personálu

Prijímateľ: MAGNA

Dotácia ODA SR: 131 755,50 €

Doba realizácie projektu: november 2016 – marec 2018

Projekt mal za cieľ posilniť kapacity zdravotníckeho personálu a zdravotného

systému v 5 zdravotných strediskách v Duk County a zlepšiť zdravotné služby

pre matku a dieťa. Projekt sa sústredil na zabezpečenie prístupu ku kvalitnejšej

zdravotnej starostlivosti vďaka vyškoleným zdravotníkom na diagnostiku a

liečbu popôrodného krvácania (PPH), ktorá je jednou z hlavných príčin úmrtí

matiek v krajine, pre 29 000 žien v reprodukčnom veku. Súčasťou projektu bolo

budovanie kapacít a intervencie prostredníctvom komunitných dobrovoľníkov

vytrénovaných ako komunitných distribútorov zdravotnej starostlivosti (CBDs) v

rámci integrovaného prístupu komunitného prípadového manažmentu chorôb

(ICCM), ktorý je vysoko efektívnym spôsobom na liečbu 4 hlavných chorôb

ktoré zabíjajú detí mladšie ako 5 rokov: zápal pľúc, hnačka, malária a

podvýživa - projekt zabezpečil prístup a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť pre

viac ako 20 000 detí mladších ako 5 rokov. Projekt prispieval k zníženiu úmrtnosti

detí a matiek.
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Názov projektu: Zdravotný program pre konfliktom postihnuté obyvateľstvo v

Iraku

Registračné číslo: SAMRS/2016/SYR/2/1

Hlavná sektorová priorita: Základná zdravotná starostlivosť

Prijímateľ: Nadácia Integra

Dotácia ODA SR: 154 210 €

Doba realizácie projektu: apríl 2017 – apríl 2018

Prostredníctvom tohto projektu bola zabezpečená zdravotná starostlivosť pre

konfliktom zasiahnuté obyvateľstvo v Iraku, čím sa prispelo k ich stabilizácii a

zlepšeniu životných podmienok. Projekt zabezpečil humanitárnu asistenciu

prostredníctvom kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, prístupu k

základnej zdravotnej starostlivosti a liekom. Cez zlepšovanie celkového

zdravotného stavu tejto zraniteľnej skupiny, cez jej vzdelávanie a zvyšovanie

vedomostí o zdraví a výžive vrátane prevencie proti ľahko náchylným

chorobám bola posilnená aj odolnosť tejto skupiny pri potenciálnom ohrození

zdravia v budúcnosti. Konfliktom zasiahnuté oblasti čelia aj nedostatku lekárov

a nízkej profesionálnej úrovni zdravotníckych pracovníkov a preto boli súčasť

projektu aj rozvoj zdravotníckeho personálu, zvyšovanie ich zručností a

budovanie kapacity.

IRAK

Názov projektu: Zvyšovanie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a k

psychosociálnej podpore pre školopovinné deti z komunít navrátených

osôb v severnom Iraku

Registračné číslo: SAMRS/2016/SYR/2/8

Hlavná sektorová priorita: Základné vzdelávanie

Prijímateľ: Človek v ohrození, n. o.

Dotácia ODA SR: 190 000 €

Doba realizácie projektu: máj 2017 – marec 2018

Projekt sa špecificky zameriaval na zraniteľnú skupinu školopovinných detí z

navrátených komunít v provincii Ninive v severnom Iraku, s cieľom

vytvorenia bezpečných a adekvátnych vzdelávacích príležitostí a

podmienok pre poskytovanie psychosociálnej podpory. Projekt poskytoval

komplexný balík aktivít pre 5 škôl prispievajúc k zvýšeniu kvality vzdelávania

a celkovej prosperite konfliktom poznačených detí a ich rodičov. Základný

prístup k vzdelávaniu bol zlepšený výstavbou dodatočných tried,

obnovovacím vzdelávacím kurzom pre deti s cieľom ich podpory pri

navrátení sa do školských lavíc, zabezpečením základných vzdelávacích

pomôcok ako aj tematickými tréningami a podporou pre pedagógov

zameranými na vzdelávanie v krízových situáciách. V rámci projektu

dochádzalo aj k prenosu skúseností a expertízy v oblasti vzdelávania,

poskytovania psychosociálnej podpory a práce s vylúčenými komunitami.

Do projektu bol zapojený slovenský expert v oblasti psychosociálnej

podpory v krízových situáciách so špecializáciou na deti a mládež a prácu

s komunitami.
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JORDÁNSKO

Názov projektu: Vzdelávacia infraštruktúra a stabilizácia utečeneckých

komunít v Jordánsku

Registračné číslo: SAMRS/2016/SYR/2/2

Hlavná sektorová priorita: Viac sektorová pomoc pre základné sociálne služby

Prijímateľ: Nadácia Habitat for Humanity International

Dotácia ODA SR: 199 982,70 €

Doba realizácie projektu: máj 2017 – apríl 2018

Nedostatočná kapacita jordánskych škôl prijímať nových žiakov ako aj

nedostatočná a opotrebovaná školská a sanitárna infraštruktúra v školách sú

často uvádzané jordánskym Ministerstvom školstva za zdroj problémov.

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť podmienky na vzdelávanie pre deti v

komunitách s vysokým počtom utečencov zo Sýrie, prostredníctvom zlepšenia

infraštruktúry v základných školách. Projekt zabezpečí zdravé a bezpečné

vzdelávacie prostredie pre deti z utečeneckých a domovských komunít v

niekoľkých školách v nízkopríjmových oblastiach Ammánu. Projekt sa

zameriaval najmä na rekonštrukciu vyučovacích priestorov, sanitárnych a

hygienických zariadení, zabezpečenie pitnej vody prostredníctvom inštalácie

zásobníkov na vodu a vodných filtrov, elektrickú inštaláciu, opravu striech a

inštaláciu bezpečnostných prvkov.

SÝRIA

Názov projektu: Zabezpečenie prístupu obyvateľov postihnutých

konfliktom ku život zachraňujúcim pohotovostným zdravotníckym službám

vrátane urgentných pôrodníckych a neonatálnych služieb na obkľúčenom

území severne od mesta Homs

Registračné číslo: SAMRS/2016/SYR/2/4

Hlavná sektorová priorita: Základná zdravotná starostlivosť

Prijímateľ: MAGNA

Dotácia ODA SR: 199 950 €

Doba realizácie projektu: apríl 2017 – august 2018

Projekt reagoval na urgentné zdravotné potreby populácie zasiahnutej

konfliktom a prispel k zníženiu jej chorobnosti a úmrtnosti prostredníctvom

posilnenia technickej a operačnej kapacity vybranej nemocnice. V

selektovanej oblasti je dlhodobý nedostatok materiálnych aj personálnych

kapacít pre poskytovanie kvalitnej pohotovostnej zdravotníckej

starostlivosti, urgentnej starostlivosti o reprodukčné zdravie, úplný

nedostatok riadnej diagnostiky a manažmentu chronických, prenosných a

neprenosných ochorení. Okrem zabezpečenia zdravotníckeho personálu,

vybavenia a chodu nemocnice chýbajúcim zdravotníckym materiálom,

projekt zabezpečil funkčný systém pre referovanie pacientov v urgentnom

stave z komunít do nemocnice. Prostredníctvom podpory prevádzky

mobilnej ambulancie sa zvýšil prístup obyvateľstva postihnutého konfliktom

v daných spádových oblastiach k pohotovostnej lekárskej starostlivosti.

Ambulancia slúžila aj na okamžité prevozy pacientov so život ohrozujúcimi

zraneniami a ochoreniami a tiež rodiacim ženám. Zvýšenie kapacít

miestneho zdravotníckeho personálu vyplnilo medzery v poskytovaní

pohotovostnej a traumatologickej zdravotníckej starostlivosti,

reprodukčného zdravia a komplexnej pohotovostnej pôrodníckej

starostlivosti v rámci komplexného manažmentu detských ochorení.
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Názov projektu: Budovanie kapacít rozvojových aktérov a zapájanie ďalších

aktérov do rozvojovej spolupráce v kontexte medzinárodnej rozvojovej

Agendy 2030

Registračné číslo: SAMRS/2017/BK/1/1

Hlavná sektorová priorita: Podpora zvyšovania povedomia o rozvojovej

spolupráci

Prijímateľ: Platforma mimovládnych rozvojových organizácií

Dotácia ODA SR: 49 995 € (so spolufinancovaním 5 555 €)

Doba realizácie projektu: august 2017 – september 2018

Rámcovým cieľom projektu bolo zvyšovať kapacity slovenských aktérov

aktívnych v rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci a globálnom

vzdelávaní, ako aj kapacít strešnej organizácie, v ktorej sú združené. Projekt

mal taktiež napomôcť vytvoreniu priestoru pre nové partnerstvá a zdieľaniu

skúseností na medzinárodnej úrovni a prispieť tak k zvyšovaniu povedomia o

danej problematike.

Projekt mal definované 2 špecifické ciele. Prvým bolo prehĺbiť partnerstvo a

spoluprácu medzi aktérmi rozvojovej spolupráce, posilniť ich vnútorné

štruktúry, ako i podporiť synergie, koordináciu a efektívnosť ich aktivít. K

uvedenému viedli aktivity zamerané na budovanie kapacít členských

organizácií, posilnenie expertízy a facilitácie pracovných skupín a

zefektívnenia poskytovania informácií. Seminár, školenie o trendoch

financovania EÚ, podpora verejných zbierok, vytváranie priestoru na

spoluprácu s podnikateľským sektorom a advokácia za navýšenie finančných

prostriedkov na oficiálnu rozvojovú pomoc SR, by mali prispieť k diverzifikácii

zdrojov financovania a navyšovaniu ODA.

Druhým špecifickým cieľom bolo zvýšenie verejnej informovanosti a

povedomia o rozvojovej spolupráci. Aktivity vo forme spracovania

informačných materiálov, mediálnych výstupov, odborných dokumentov a

odporúčaní, propagácii cez webovú stránku a sociálne siete sa sústredili na

dve cieľové skupiny – širokú verejnosť a odbornú verejnosť ako sú

poslanci/kyne, tvorcovia/kyne politík a médiá pokrývajúce aktuálne témy

týkajúce sa výziev slovenskej rozvojovej spolupráce, vrátane Agendy 2030.

© SAMRS - Viamedia
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Zverejnenie výročnej správy SAMRS za rok 2018  - elektronickou formou: 

Úrad vlády Slovenskej republiky: www.uvsr.sk

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: www.mzv.sk

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu: www.slovakaid.sk

Verejný odpočet sa uskutoční dňa 24. mája 2019 v čase od 12:00 do 14:00 hod., v priestoroch Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú

spoluprácu, Pražská 7, 811 04 Bratislava.

ZVEREJNENIE VÝROČNEJ SPRÁVY SAMRS ZA ROK 2018 

A DÁTUM KONANIA VEREJNÉHO ODPOČTU

© Nadácia Integra – Jana Čavojská 



Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Pražská 7

811 04 Bratislava

www.slovakaid.sk
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