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1.

Úvod

Správu o poskytnutej oficiálnej rozvojovej spolupráci SR (Official Development Assistance ODA SR) predkladá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky (MZVaEZ SR) na rokovanie vlády SR každoročne od roku 2002.1 Ambíciou MZVaEZ
SR ako gestora rozvojovej spolupráce SR je v informatívnom materiáli zmapovať aktivity
štátnych aktérov zapojených do poskytovania rozvojovej spolupráce SR za rok 2016. Súčasťou
materiálu sú podrobné štatistické údaje o celkovej výške ODA SR.
V porovnaní s rokom 2015, keď bola celková ODA na úrovni 78 059 627,09 EUR, došlo v roku
2016 k nárastu o 21 237 031 EUR na 99 396 969 mil. EUR, čo predstavuje nárast o cca. 27
% a to hlavne v dôsledku zvýšenia objemu príspevkov SR príspevkov do medzinárodných
organizácií. Z prioritných krajín najviac rozvojovej spolupráce SR smerovalo na Ukrajinu, do
Kene a Moldavska.
V podiele rozvojovej spolupráce na hrubom národnom dôchodku (HND), ktorý za rok 2016
dosiahol výšku 79 199 000 000 EUR dosiahla rozvojová spolupráca podiel 0,125.%, čo je rast
oproti roku 2015 keď jej podiel dosiahol hodnotu 0, 103 %. (Pozn. Podľa informácie
Štatistického úradu SR ide zatiaľ však len o predbežný údaj o HND za rok 2016). Napriek
dosiahnutému rastu však SR aj naďalej zaostáva za plnením cieľov, ku ktorým sa zaviazala
na úrovni EÚ a to je dosiahnuť podiel ODA na HND 0,33 % do roku 2030; tieto záväzky sú
naďalej platné vo svetle Agendy 2030. Pri vstupe do EU sa zaviazala SR dosiahnuť podiel ODA
na HND do roku 2010 na úrovni 0,17% a 0,33 do roku 2015. Je skutočnosťou, že v rovnakej
situácii, neplnenie záväzkov, sa nachádzajú všetky nové členské krajiny.
Prioritu predstavovalo v roku 2016 aj plnenie úloh v rámci SK PRES, kedy sme mali
možnosť na celoeurópskej úrovni ovplyvňovať plánovanie a obsah politík rozvojovej spolupráce.
Cieľom bolo dosiahnutie posunu rozvojovej spolupráce SR do centra politík uskutočňovaných
spoločne členskými štátmi EÚ a dosiahnuť stav, kedy sa rozvojová spolupráca stane účinným
nástrojom vnútornej a zahraničnej politiky SR.
Dobrou príležitosťou pre to sa stal Externý investičný plán a Európsky fond udržateľného
rozvoja, ako prvé konkrétne prejavy implementácie cieľov udržateľného rozvoja na úrovni EÚ.
Ich kreovaniu výrazne prispelo aj predsedníctvo SR v Rade EÚ. Po odsúhlasení základných
mechanizmov investičného plánu a fondu udržateľného rozvoja bude nevyhnutné pripraviť sa
na ich bežné fungovanie a ujasniť slovenskú pozíciu k spôsobu a rozsahu nášho finančného
zapojenia do nich. Predsedníctvo SR v Rade EÚ nás s naliehavosťou upozornilo na potrebu
efektívnej účasti na práci rozvojových fondov a nástrojov EÚ, do ktorých SR prispela a to
nemalými prostriedkami. K tomu bude potrebné využiť vo zvýšenej miere aj Spoločné
programovanie a koordinovanú implementáciu takto pripravených rozvojových priorít EÚ vo
vybraných krajinách, ako aj formát krajín V4 a jeho Vyšehradský fond.
Nemenej dôležitou sa pre SR stala aj Parížska klimatická dohoda a jej hlavné ciele. Osadenie
klimatickej dohody a energetickej politiky EÚ do rozvojového kontextu predstavujú pre SR nový
komponent rozvojovej agendy, ktorý bude žiaduce účinne rozvinúť.
Samostatnou témou aj počas r. 2016 bola migrácia. Problémy s ňou spojené sa do značnej
miery dotkli rozvojových politík. Naša orientácia na vzdelávanie detí v krízových situáciách sa
Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky (SR) č. 332 z 3. apríla 2002, v súlade so zákonom č. 392/2015
Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v súlade so smernicami OECD pre
oblasť štatistického vykazovania rozvojových tokov - DCD/DAC(2013)15, DCD/DAC(2013)15/ADD1
a DCD/DAC(2013)15/ADD2 (Development Co-operation Directorate/Development Assistance Committee).
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ukázala ako správna a je potrebné v nej pokračovať aj v nasledujúcom období. Cieľom je dať
doterajším ad hoc aktivitám systémový základ. Súčasťou takýchto zmien, aj v nadväznosti
na
vládne programové vyhlásenie a našu účasť na Migračnom samite v New Yorku, bude v roku
2017 prehodnotenie rozsahu a spôsobu výkonu vládnej štipendijnej politiky. Migračná kríza
poukázala na potrebu užšieho prepojenia rozvojových aktivít s humanitárnou pomocou.
Popri logickom rešpektovaní odlišností oboch druhov činností sa preto zameriame na obsahovú
a časovú synchronizáciu našich aktivít v teritóriách a situáciách, kde to prichádza do úvahy.
Predpokladáme, že naliehavosť humanitárnej krízy v Sýrii a okolitých krajinách, rovnako tak
Južného Sudánu, bude pretrvávať aj v r. 2017 a preto tieto krajiny zostanú naďalej našimi
teritoriálnymi prioritami. V nadväznosti na rokovania o mierovom riešení krízy v Sýrii sa oproti
roku 2016 môže stať aktuálnou už aj otázka rekonštrukcie krajiny a zapojenia sa SR do
rozvojových aktivít ako na multilaterálnej, tak aj bilaterálnej úrovni.
V oblasti rozvojovej spolupráce teda MZVaEZ SR a ďalšie inštitúcie a organizácie museli čeliť
aj v roku 2016 trom paralelným výzvam:
1. Aktívne sa podieľať na implementácii novej medzinárodnej rozvojovej architektúry
prijatej v roku 2015 a to na národnej aj medzinárodnej úrovni
2. Efektívne implementovať konkrétne programy a projekty rozvojovej spolupráce
a humanitárnej pomoci pod hlavičkou SlovakAid;
3. Uskutočňovať dôležité systémové zmeny v zabezpečovaní rozvojovej spolupráce.
V prvej výzve sa MZVaEZ SR v roku 2016 sústredilo na proces implementácie záverečného
dokumentu definujúceho novú rozvojovú agendu do roku 2030. Jedná sa o univerzálny
dokument, určený pre všetky krajiny (nielen pre rozvojové) a pre všetkých. Hlavným zámerom
novej agendy je odstránenie chudoby a hladu a vytvorenie dôstojných podmienok pre život
v snahe „nenechať nikoho bokom“. MZVaEZ SR na základe diskusií o implementácii novej
agendy v rámci Koordinačného výboru pre rozvojovú spoluprácu SR pripravilo ucelený
informačný materiál, nadväzujúci na Národnú stratégiu udržateľného rozvoja, s názvom
Východiská implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, schválený vládou SR 2. marca
2016. Postup v externom prostredí upravuje „Koncepcia implementácie Agendy 2030
v
medzinárodnom prostredí“. schválená vládou SR v decembri 2016.
V druhej z uvedených oblastí pokračovala SR v napĺňaní Strednodobej stratégie, konkrétne
ôsmich v nej zadefinovaných programov. Na zabezpečenie napĺňania cieľov Strednodobej
stratégie využila SR viaceré nástroje SlovakAid, najmä malú dotačnú schému, finančné príspevky
ZÚ SR (tzv. mikrogranty), nástroj odovzdávania transformačných skúseností (CETIR), start-upy
pre podnikateľské partnerstvá, finančné príspevky na vysielanie dobrovoľníkov a pod. SR
pokračovala v poskytovaní finančných príspevkov
na humanitárnu pomoc z
dôvodu pokračujúcich a novovzniknutých humanitárnych kríz – napr. konflikt na Ukrajine,
konflikt v Sýrii a Iraku, či humanitárna kríza v Južnom Sudáne.
V tretej z uvedených oblastí pokračovalo MZVaEZ SR v realizácii dôležitých systémových
zmien vyplývajúcich primárne z odporúčaní Výboru OECD/DAC a cieľov zadefinovaných
v Strednodobej stratégii. MZVaEZ SR pokračovalo v implementácii troch strategických
dokumentov pre programové krajiny SlovakAid (Keňa, Moldavsko a Afganistan) z roku 2014
platných do roku 2018. Posilneniu spolupráce s programovými krajinami ďalej napomáhal aj
systém vysielania rozvojových diplomatov, ktorí v roku 2016 pôsobili v Moldavsku a v Keni.
MZVaEZ SR pokračovalo v budovaní systému evaluácie rozvojových projektov a na
základe Stratégie monitorovania a evaluácie bilaterálnej rozvojovej spolupráce z roku 2014
v spolupráci s UNDP finalizovalo v roku 2016 evaluačný manuál SlovakAid.
MZV a EZ SR zorganizovalo v priebehu roka 2016 jedno stretnutie Pracovnej skupiny pre
koherenciu politík pre rozvoj zriadenú pod Koordinačným výborom rozvojovej spolupráce.
3

1.1 Hlavné posolstvá:


Rozhodujúcim prvkom diškurzu o rozvojovej spolupráci v r. 2016 sa stali Ciele
udržateľného rozvoja (Agenda 2030) a ich implementácia na globálnej, ale i národnej
úrovni. Slovenská republika príležitosť na stanovenie jasného smeru svojho rozvoja a svojej
angažovanosti pri riešení globálnych problémov v horizonte roka 2030 využila iba čiastočne
(spracovaná Stratégia implementácie Agendy 2030 v externom prostredí SR). Je preto
potrebné vyvinúť maximálne úsilie na odstránenie nášho zaostávania pri plnení súvisiacich
úloh.



Hodnotenie plnenia Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 –
2018 v polčase implementačného obdobia ukázalo správnosť jej nastavenia z hľadiska
teritoriálneho zamerania, sektorových priorít i viacerých modalít rozvojovej spolupráce.
Čiastkové zmeny národnej koncepcie rozvojovej spolupráce realizované v uplynulom
období boli výsledkom nových výziev (migrácia), s ktorými sme boli konfrontovaní,
schválenia novej právnej úpravy rozvojovej spolupráce (zákon č. 392/2015 Z.z. o rozvojovej
spolupráci a zmene a doplnení niektorých zákonov), základný koncept sa však osvedčil.



Podiel rozvojovej spolupráce na hrubom národnom dôchodku (HND), ktorý za rok 2016
dosiahol výšku 79 199 000 000 EUR, dosiahol hodnotu 0,125.%, čo je v porovnaní s rokom
2015 (0,103%) mierny nárast.



SR v rokoch 2014-2016 podstatne zvýšila podiel dobrovoľných príspevkov do
medzinárodných organizácií (MO) a finančné príspevky do MO a zvereneckých fondov,
ktoré vznikli ako reakcia na riešenie kríz vo svete a na základe záväzkov vyplývajúcich z
medzinárodných konferencií.



Výzvou pre rok 2017 zostáva udržanie rozsahu angažovanosti SR pri riešení
najakútnejších globálnych kríz, vrátane dobrovoľných finančných príspevkov inak hrozí,
že dôjde ku výraznému poklesu podielu rozvojovej spolupráce na hrubom domácom
dôchodku za rok 2017.



Skúsenosti nadobudnuté počas SK PRES upozornili na potrebu oveľa aktívnejšej účasti na
činnosti rozvojových fondov a iných finančných nástrojov EÚ s rozvojovým prvkom, do
ktorých SR substantívne prispieva. V kontexte potreby zvýšenia efektívnosti rozvojových
intervencií je žiaduce využiť aj naše zapojenie do spoločného programovania EÚ a spoločnej
implementácie programových dokumentov v partnerských krajinách.



Významným úspechom úsilia o presadenie sa v rámci dotačných schém EÚ je poskytnutie
dotácie (2 mil. EUR) Zvereneckého fondu pre Afriku na projekt podpory drobných
farmárov v Keni pri pestovaní tradičných poľnohospodárskych produktov a ich zapájanie
do dodávateľských reťazcov prostredníctvom certifikácie BIO a Fair Trade, kde
implementačnou agentúrou bude Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú
spoluprácu (SAMRS). Rozhodnutie o pridelení dotácie a rovnako tak jej delegovanie na
4

SAMRS sú prvými svojho druhu vo vzťahu k členským krajinám, ktoré vstúpili do EÚ
v roku 2004. Pridanou hodnotou projektu bude zapojenie partnerov z krajín V4.


Ostatný vývoj ukázal, že doterajšia modalita poskytovania humanitárnej pomoci
nezodpovedá aktuálnym potrebám na jej rýchlosť a adresnosť v takej miere, akou sa
prezentujú naši partneri. V spolupráci všetkých partnerov do nej zapojených je preto
nevyhnutné pripraviť pre vládu SR návrh novej koncepcie poskytovania humanitárnej
pomoci, vrátane jej adekvátneho finančného zabezpečenia.



Teritoriálne zameranie rozvojovej spolupráce SR bolo stanovené vyváženým spôsobom, v
optimálnej kombinácii nízko a stredne príjmových krajín, zohľadňujúc aj politické priority
Slovenskej republiky. V súvislosti s prípravou stratégie rozvojovej spolupráce po r. 2018
bude potrebné namiesto zamerania na konkrétne krajiny zvážiť vhodnosť regionálneho
zamerania.



Roky 2014-2016 priniesli aj poznanie, že samotná malá dotačná schéma, fungujúca ako
hlavný nástroj bilaterálnej rozvojovej spolupráce, nie je schopná trvalo zabezpečiť
dostatočný počet kvalitných rozvojových intervencií. Z tohto dôvodu bude potrebné
zaviesť nové nástroje rozvojovej spolupráce, ktoré umožnia formulovať projekty
adekvátne reagujúce na rozvojové potreby partnerskej krajiny.



Zámer poskytnutia dodatočných vládnych štipendií pre utečencov zo Sýrie a niektorých
ďalších krajín je potrebné využiť, v súlade s programovým vyhlásením vlády SR, na
zefektívnenie programu vládnych štipendií SR.
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2. Finančné ukazovatele za rok 2016
2.1 Súhrnné ukazovatele
SR poskytla v roku 2016 rozvojovú spoluprácu (ODA) v sume 99 396 969 EUR. Jej podiel na
hrubom národnom dôchodku (HND) tak bol v roku 2016 na úrovni 0, 125 % (tabuľka č. 1).
Tabuľka č. 1 – Oficiálna rozvojová spolupráca SR v roku 2016
Výdavky SR na ODA v roku 2016 (v bežných cenách v EUR)
Bilaterálna oficiálna rozvojová pomoc

19 243 955

Multilaterálna oficiálna rozvojová pomoc

80 153 014

ODA SR spolu

99 396 969

HND SR (Pozn. ide o predbežný údaj ŠÚ SR k 4.4.2017)

79 199 000 000

% ODA na HND

0,125

SR poskytla 19 243 955 EUR na bilaterálnu rozvojovú pomoc, čo predstavovalo 19,4 % podiel
na ODA SR (pokles z 21% v rokoch 2015 a 2014) a 80 153 014 EUR na multilaterálnu rozvojovú
pomoc prostredníctvom príspevkov do medzinárodných organizácií a medzinárodných
finančných inštitúcií, čo predstavovalo 80,6 % (nárast z 79 % v roku 2015 a 2014) podiel na
celkovej ODA SR (graf č. 1). Detailná štruktúra bilaterálnej ODA SR podľa jednotlivých
poskytovateľov za rok 2016 je uvedená v prílohe č. 1 a prehľad multilaterálnej ODA SR za rok
2016 je v prílohe č. 2.
Graf č. Štruktúra ODA SR
1a) – v rokoch 2014 a 2015 v %-nom vyjadrení,

21%

79%

Bilaterálna ODA

Multilaterálna ODA
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1b) v roku 2016 v %-nom vyjadrení

V porovnaní s rokom 2015, keď bola celková ODA na úrovni 78 059 627,09 EUR, došlo v roku
2016 k nárastu o 21 237 031 EUR, čo predstavuje nárast o cca. 27 % a to hlavne v dôsledku
zvýšenia objemu príspevkov SR príspevkov do medzinárodných organizácií a na humanitárnu
pomoc.
Pokiaľ v roku 2016 na jednej strane došlo v porovnaní s rokom 2015 k nárastu objemu
poskytnutej bilaterálnej ODA SR o cca 1,58 mil. EUR (9,5 %), súčasne došlo k nárastu
multilaterálnej ODA SR až o cca 18,65 mil. EUR (23 %) a to predovšetkým v dôsledku zvýšenia
objemu príspevkov do medzinárodných organizácií. Je tak možné konštatovať dva základné
trendy:


Za roky 2014 až 2016 síce ide o nárast celkových prostriedkov na ODA SR v priemere
o 27,% ročne, tempo rastu zostalo 27% v roku 2015 aj v roku v roku 2016. Pokiaľ by
chcela SR udržať toto tempo, tak by v roku 2017 musela venovať na oficiálnu
rozvojovú spoluprácu cca. 126 mil. EUR



Po rokoch 2014 a 2015, keď sa podiel bilaterálnej a multilaterálnej rozvojovej ODA na
celkovej pomoci nemenil, v roku 2016 došlo k zmene podielu a to v prospech jej
multilaterálnej časti o +2,5%. Vzhľadom na predpokladané zvyšovanie príspevkov do
medzinárodných organizácií, kde ide primárne o plnenie zmluvných záväzkov SR aj
v budúcnosti a súčasne možností štátneho rozpočtu SR je pravdepodobné, že podiel
multilaterálnej zložky na ODA SR bude narastať a bilaterálnej naopak klesať.

V podiele rozvojovej spolupráce na hrubom národnom dôchodku (HND), ktorý za rok 2016
dosiahol výšku 79 199 000 000 EUR dosiahla rozvojová spolupráca podiel 0,125.%, čo je rast
oproti roku 2015 keď jej podiel dosiahol hodnotu 0,103 %. (Pozn. Podľa informácie
Štatistického úradu SR ide zatiaľ však len o predbežný údaj o HND za rok 2016). Napriek
dosiahnutému rastu však SR aj naďalej zaostáva za plnením cieľov ku ktorým sa zaviazala
na úrovni EÚ a to je dosiahnuť podiel ODA na HND 0,33 % do roku 2030; tieto záväzky sú
naďalej platné vo svetle Agendy 2030. Pri vstupe do EU sa zaviazala SR dosiahnuť podiel ODA
na HND do roku 2010 na úrovni 0,17% a 0,33 do roku 2015. Je skutočnosťou, že v rovnakej
situácii, neplnenie záväzkov, sa nachádzajú všetky nové členské krajiny
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Graf č. 2 – Vývoj oficiálnej rozvojovej spolupráce SR v rokoch 2009 – 2016

Graf č. 3 – Vývoj podielu ODA/HND v rokoch 2009 – 2016
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2.2 Teritoriálne členenie bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR v roku 2016
Aj v roku 2016 smeroval najvyšší objem oficiálnej bilaterálnej rozvojovej pomoci SR do
Európy, nasledovanej Áziou, Afrikou a Amerikou. Z krajín Európy je na prvom mieste v objeme
poskytnutej ODA SR Ukrajina, z Ázie to bola Sýria a susedné krajiny, z Afriky Keňa
a z Ameriky Ekvádor. Pomer bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR pre jednotlivé kontinenty je
uvedený v grafe č. 4.
Graf č. 4 – Podiel rozvojovej spolupráce SR v roku 2016 podľa kontinentov

Z pohľadu programových a projektových krajín ako aj krajín s mimoriadnymi
humanitárnymi a rozvojovými potrebami definovaných v Zameraní bilaterálnej rozvojovej
spolupráce SR na rok 2016, smerovalo v reakcii na pokračujúcu utečeneckú krízu najviac
bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR do Sýrie a susedných krajín – 1 453 675 EUR, následne
do Kene a na treťom mieste sa umiestnila Ukrajina. Členenie podľa jednotlivých krajín/teritórií
vrátane detailných objemov pre jednotlivé krajiny západného Balkánu a Východného partnerstva
sa nachádza v nasledujúcich tabuľkách a grafoch.
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Tabuľka č. 2 –
Bilaterálna rozvojová spolupráca SR v roku 2016 podľa programových a projektových krajín
a krajín s mimoriadnymi humanitárnymi a rozvojovými potrebami
Krajina/región
Ukrajina
Keňa
Moldavsko
Kosovo2
Gruzínsko
Albánsko
Južný Sudán
Bielorusko
Bosna a Hercegovina
Afganistan
Sýria a susedné krajiny (znamená:
Sýria, Irak, Jordánsko, Libanon)
Spolu v EUR

Objem v EUR
1 133 302
1 144 545
414 965
66 187
257 967
239 771
179 095
98 497
188 394
331 190
1 453 675
5 507 591

Graf č. 5 – Bilaterálna rozvojová spolupráca SR v roku 2016 podľa programových
a projektových krajín a krajín s mimoriadnymi humanitárnymi a rozvojovými potrebami

2

V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99.
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Tabuľka č. 3 – Krajiny západného Balkánu – objemy bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR
v roku 2016

Krajina
Srbsko
Kosovo3
Albánsko
Macedónsko
Bosna a Hercegovina
Čierna Hora
Spolu v EUR

Objem v EUR
971 367
66 187
239 771
112 762
188 394
525 674
2 081 481

Graf č. 6 – Krajiny západného Balkánu – objemy bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR v roku
2016 podľa krajín

Ako vidno z grafu č. 6, najviac bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR pre krajiny západného
Balkánu smerovalo do Srbska, čo bolo spôsobené vysokým počtom štipendií pre krajanov, ďalej
do Čiernej Hory a Albánska.

3

V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99.
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Tabuľka č. 4 – Krajiny Východného partnerstva – objemy bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR
v roku 2016 podľa krajín
Krajina
Ukrajina
Moldavsko
Gruzínsko
Bielorusko
Arménsko
Azerbajdžan
Spolu

Objem v EUR
1 133 302
414 965
257 967
98 497
12 300
3 120
1 920 151

Graf č. 7 – Krajiny Východného partnerstva – objemy bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR
v roku 2016 podľa krajín

Ukrajina patrila aj v roku 2016 k najväčším príjemcom rozvojovej spolupráce SR z krajín
Východného partnerstva. Najvyšší podiel na tejto pomoci malo vysielanie lektorov zo SR ,
poskytovanie štipendií a rozvojové projekty podporené prostredníctvom malej dotačnej schémy
SlovakAid a humanitárna pomoc.
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3.Prehľad poskytovania rozvojovej spolupráce SR v roku 2016 podľa
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
Na základe uznesenia vlády SR č. 332/2002 je MZVaEZ SR koordinátorom poskytovania ODA
SR. Zároveň je gestorom medzirezortného programu 05T (Oficiálna rozvojová pomoc)
a medzirezortného programu 097 (Príspevky SR do medzinárodných organizácií).
Účastníkmi programu 05T v roku 2016 boli MZVaEZ SR, Ministerstvo financií SR (MF SR),
Ministerstvo vnútra SR (MV SR), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ
SR), Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), Ministerstvo životného
prostredia SR (MŽP SR) a Ministerstvo obrany SR (MO SR).
Účastníkmi programu 097 v roku 2016 boli MZVaEZ SR, MF SR, MŠVVaŠ SR, Úrad
priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR), Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
(ÚNMS SR), Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD SR), MV SR, Ministerstvo hospodárstva SR (MH
SR), Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR), Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
(MPSVaR SR), Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVaRR SR),
MPRV SR a MŽP SR. MF SR hradilo príspevky do európskych inštitúcií
a medzinárodných
finančných inštitúcií z kapitoly Všeobecná pokladničná správa a zo štátnych finančných aktív.

3.1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Slovenská
agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Celková ODA MZVaEZ SR v roku 2016 dosiahla výšku 24 992 729 EUR, čo predstavuje
25,40 % ODA SR. Bilaterálna rozvojová pomoc poskytnutá MZVaEZ SR (vrátane projektov
a aktivít SAMRS) dosiahla v roku 2016 hodnotu 8 406 100 EUR. V rámci podprogramu 09701
– Príspevky SR do medzinárodných organizácií MZV a EZ SR prispelo na multilaterálnu
rozvojovú pomoc sumou 15 277 786 EUR a administratívne náklady 1 308 902 EUR.
SAMRS v roku 2016 podporila najmä bilaterálne projekty, ktoré boli kontrahované v rámci
národných programov ODA SR v predchádzajúcich rokoch a Zamerania bilaterálnej rozvojovej
spolupráce SR na rok 2016 (ďalej len „zameranie“). Okrem ich financovania zároveň
zabezpečovala ich monitorovanie a kontrolu. V súlade so zameraním na rok 2016 SAMRS
vyhlásila 13 výziev na predkladanie žiadostí o dotácie a v spolupráci s MZV aEZ SR
zabezpečovala ich administráciu, hodnotenie, výber projektov a kontrahovanie.
Prehľad bilaterálnej rozvojovej spolupráce MZVaEZ SR/SAMRS podľa jednotlivých
nástrojov/programov
Rozvojové projekty na základe výziev
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) vypísala 13 výziev na
predkladanie projektov v súlade s teritoriálnymi a sektorovými prioritami uvedenými v zameraní.
Projektová komisia schválila celkovo 37 projektov pre programové a projektové krajiny, program
rozvojových intervencií, projekty rozvojového vzdelávania, podnikateľských partnerstiev,
projektov humanitárnej pomoci, projekty spolufinancované EÚ a projekt budovania kapacít
inštitúcií poskytujúcich rozvojovú pomoc v celkovej hodnote 3 172 636 EUR. Čo sa týka krajín,
najviac prostriedkov išlo v zmysle cieľov „Strednodobej stratégie ODA SR na roky 2014-2018“
do 2 Programových krajín : Kene, Moldavska a do krajiny s mimoriadnymi humanitárnymi
a rozvojovými potrebami, teda do Južného Sudánu.
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Finančné príspevky ZÚ SR - mikrogranty
Finančné príspevky (tzv. mikrogranty v roku 2016 maximálne do výšky 10 000 EUR
na
projekt, oproti roku 2015 kde bol limit 5 000 EUR) boli aj v roku 2016 efektívne využívaným
nástrojom rozvojovej spolupráce SR. V rámci neho bolo v spolupráci so zastupiteľskými úradmi
SR podporených 39 projektov v 10-tich krajinách (Afganistan, Albánsko, Bosna a Herzegovina,
Gruzínsko, Keňa, Kosovo4, Libanon, Macedónsko, Moldavsko a Ukrajina). Prehľad
mikrograntov schválených v roku 2016 sa nachádza v prílohe č. 4. Celkovo na podporu
mikrograntov vynaložil rezort zahraničných vecí sumu 248 686,35 EUR. Táto forma pomoci
bola zameraná najčastejšie na problematiky vody, životného prostredia a poľnohospodárstva.
Centrum na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem - CETIR
MZVaEZ SR v roku 2016 pokračovalo v realizácii aktivít v rámci Centra na odovzdávanie
skúseností z integrácie a reforiem (CETIR), určeného na transfer slovenských transformačných
a integračných skúseností partnerským krajinám. Aktivity v rámci tohto programu sú realizované
formou študijných návštev predstaviteľov štátnej správy partnerských krajín
na Slovensku,
návštevou slovenských expertov v týchto krajinách ako aj stážami diplomatov rezortov zahraničia
v SR. V roku 2016 bolo realizovaných 16 aktivít z roho 5 aktivít s vyslaním 14 slovenských
expertov, 8 študijných návštev v SR (42 účastníkov) a 3 stáže (6 účastníkov. Celkové náklady na
aktivity predstavujú 60 945,98 EUR; celkové čerpanie programu vrátane operačných nákladov
bolo 103 324,79 EUR.
Vysielanie dobrovoľníkov
MZVaEZ SR taktiež pokračovalo v realizácii programu vysielania dobrovoľníkov, ktorý sa
zameriava na budovanie kapacít slovenských rozvojových pracovníkov ako aj na zvyšovanie
povedomia o rozvojovej spolupráci v kontexte ponávratových aktivít. V roku 2016 bolo
podporených 31 dobrovoľníkov v 9-tich krajinách (Albánsko, India, Kambodža, Keňa, Lesotho,
Libanon, Moldavsko, Rwanda a Uganda) v celkovej sume 226 602,18 EUR. Prehľad
dobrovoľníkov podporených v roku 2015 je v prílohe č. 5.
Výzvy na rozvojové vzdelávanie, verejnú informovanosť, budovanie kapacít a spolufinancovanie
projektov EK
Aj v roku 2016 bola pozornosť venovaná aktivitám zameraným na rozvojové vzdelávanie, ktoré
bolo podporené sumou 331 523 EUR. V rámci Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na
roky 2012 – 2016 bol implementovaný akčný plán pre plnenie úloh vyplývajúcich z uvedenej
stratégie na rok 2016.
V oblasti verejnej informovanosti boli realizované aktivity v hodnote 28 780 EUR. MZVaEZ
SR/SAMRS spoluorganizovala, príp. spolufinancovalo viaceré podujatia určené širokej alebo
odbornej verejnosti (napr. Rozvojový festival, konferenciu SlovakAid 2016 a i.). Ďalej boli
z uvedených prostriedkov financované mediálne a audiovizuálne výstupy (napr. dotlač
publikácie Strategy of the Slovak Republic for Development Cooperation with the Republic of
Moldova“), tlač fotografií a informačných materiálov na výstavy, pravidelné zverejňovanie
informácií a tlačových správ na webovom sídle SAMRS a v sociálnych médiách a i.
V oblasti budovania kapacít podporilo MZVaEZ SR rast kapacít SAMRS sumou 7 356 EUR.
Spolufinancovanie rozvojových projektov slovenských subjektov, ktoré získali dotáciu
z grantovej schémy Európskej komisie, pokračovalo aj v roku 2016. V rámci príslušnej výzvy
4

V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99.
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boli realizované projekty v celkovej hodnote 155 850 EUR. Tematicky boli tieto projekty
zamerané najmä na rozvojové vzdelávanie.
Účelové finančné príspevky
S cieľom podporiť konkrétne aktivity medzinárodných vládnych a mimovládnych organizácií,
ktoré realizujú pomoc v rozvojových krajinách, resp. aktivity implementované v rámci
medzinárodných iniciatív, poskytlo MZVaEZ SR v roku 2016 viacero účelových finančných
príspevkov v celkovej výške 630 359 EUR z toho najväčšie.:
-

Dobrovoľný finančný príspevok na vybavenie kliník v utečeneckých táboroch v Grécku
(300 000 EUR),
Finančný príspevok na projekt Slovenskej republiky –UNDP pre výsledky
v medzinárodnej spolupráci (200 000)
Finančný príspevok na podporu projektu UNDP - Sekretariát pre energetickú efektívnosť
na Ukrajine (150 000 EUR)
Zverenecký fond NATO pre odmínovanie Ukrajiny (50 000 EUR)

Projekty Medzinárodného vyšehradského fondu
V minulom roku 2016 MZVaEZ SR podporilo projekty rozvojovej spolupráce na západnom
Balkáne a v krajinách Východného partnerstva, realizované prostredníctvom Medzinárodného
vyšehradského fondu, sumou 2 000 000 EUR.
Experti v rámci aktivít krízového manažmentu a pozorovateľských misií OBSE
V roku 2016 vyslala SR spolu 7 krátkodobých pozorovateľov , všetci z MZV – 1 Macedónsko,
1 Čierna Hora, 1 Gruzínsko, 1 Bielorusko a 3 Rusko. Náklady na jedného krátkodobého
pozorovateľa sú približne 2000,- EUR. Spolu je to cca 16 000,- EUR. Pokiaľ ide o misie OBSE
náklady na mzdy pre pozorovateľov OBSE sú pre MZVaEZ SR nulové nakoľko sekondovaným
občanom SR nie sú vyplácané mzdy, ale len diéty zo strany OBSE.
Finančná humanitárna pomoc
MZVaEZ SR poskytlo v roku 2016 aj finančnú humanitárnu pomoc vo výške 883 896 EUR
(bližšie v kapitole 5.4).

3.2 Ministerstvo financií SR
V oblasti rozvojovej spolupráce sa v roku 2016 MF SR zameriavalo predovšetkým na svoje
strategické priority, t. j. zdieľanie skúseností a znalostí z riadenia verejných financií a podporu
slovenského podnikateľského sektora pri prieniku na globálne rozvojové trhy. MF SR zároveň
pokračovalo v aktívnej spolupráci a poskytovaní príspevkov do medzinárodných finančných
inštitúcií. Významným výsledkom SK PRES bolo schválenie jednotnej pozície k návrhu
rozhodnutia k Externému mandátu Európskej investičnej banky (EIB) na podporu investičných
projektov mimo EÚ súvisiacich s riešením migračnej krízy.
Celkové príspevky MF SR na ODA dosiahli v roku 2016 výšku 65 348 160,32 EUR, čo
predstavovalo cca 65 % z celkovej ODA SR. Príspevok SR do rozpočtu EÚ na rozvojovú
spoluprácu bol v roku 2016 51,276 mil. EUR (Pozn.: Ide o predbežnú hodnotu, suma ešte môže
byť korigovaná zo strany EK) a do Európskeho rozvojového fondu (EDF) približne 10,5 mil.
EUR.
V spolupráci so Svetovou bankou a Holandskom sa počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ
v roku 2016 uskutočnilo v Bratislave koordinačné stretnutie donorov EÚ ++ k rokovaniam o 18.
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doplnení zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj (IDA). Okrem toho, MF SR prispelo
sumou 80 000 EUR na Iniciatívu na multilaterálne odpustenie dlhov (MDRI) určenú vybraným
rozvojovým krajinám IDA. MF SR poskytlo 1 000 000 EUR CoR Development Bank. V roku
2016 pokračovala implementácia Trustového fondu pre spoluprácu medzi SR a IFC na
financovanie poradenských služieb zameraných na urýchlenie udržateľného ekonomického rastu
prostredníctvom podpory a posilnenia súkromného sektora na rozvíjajúcich sa trhoch. V rámci
fondu boli schválené dva programy: program na financovanie projektov energetickej efektívnosti
v krajinách západného Balkánu, Bielorusku a Kirgizsku a program potravinovej bezpečnosti vo
Vietname. MF SR taktiež poskytlo príspevok vo výške 1 mil. EUR Medzinárodnej investičnej
banke do fondu na podporu projektov technickej asistencie na Kube, v Mongolsku a vo Vietname.
V oblasti podpory slovenského podnikateľského sektora bolo v roku 2016 plne aktívne
novovybudované kontaktné miesto pre verejný a súkromný sektor (PSLO) pod názvom
Rozvojmajstri (www.rozvojmajstri.com). Úlohou Rozvojmajstrov je prakticky pomáhať
slovenským podnikateľom identifikovať príležitosti a pripraviť sa na zapojenie do tendrov
medzinárodných finančných inštitúcii. Do programu sa podarilo zapojiť viac ako 20 relevantných
slovenských firiem, ktorým bolo poskytnuté cielené poradenstvo. Na úspešnom seminári, ktorého
cieľom bolo prepojenie slovenských podnikateľov priamo s relevantnými inštitúciami, sa
zúčastnili zástupcovia 7 multilaterálnych inštitúcii a 37 slovenských firiem. Okrem toho sa
uskutočnili 4 misie slovenských firiem do Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR).
Celkovo toto úsilie viedlo k podaniu 14 ponúk v rámci medzinárodných tendrov, ktorých
výsledky sa očakávajú v roku 2017. Program Rozvojmajstri bol podporený v rámci projektu
Partnerstvo Slovenskej republiky a UNDP pre výsledky v medzinárodnej rozvojovej spolupráci.
Okrem programu Rozvojmajstri pokračovalo aj úsilie EXIMBANKY SR
o rozbehnutie
schémy zvýhodnených vývozných úverov. Ku koncu roka 2016 sa podarilo identifikovať
niekoľko vhodných projektov, ktoré po ďalších analýzach budú postúpené do schvaľovacieho
procesu počas roka 2017.
Vzhľadom na rozhodnutie Rady guvernérov EBOR o ukončení fungovania viazaných fondov od
1.1.2016, MF SR vyrokovalo s EBOR vytvorenie nového nástroja s čiastočnou viazanosťou pre
slovenské subjekty. Do tohto nástroja, pokračovania bilaterálneho Fondu technickej spolupráce
SR a EBOR, boli alokované prostriedky z bilaterálneho fondu vo výške 1 mil. EUR. Nový nástroj
je zameraný na energetickú efektívnosť, t. j. oblasť v ktorej sú slovenskí podnikatelia dlhodobo
aktívni a konkurencieschopní.
V decembri 2016 MF SR v spolupráci s Rozvojovou bankou Rady Európy (RB RE) zriadilo fond
na podporu inkluzívneho rastu, do ktorého vložilo 1 mil. EUR. Fond je zameraný
na
financovanie hospodárskej a sociálnej transformácie, trvalo udržateľného rozvoja
a
environmentálnej udržateľnosti v oprávnených krajinách.
V rámci programu Verejné financie pre rozvoj (http://publicfinance.undp.sk) MF SR dlhodobo a
cielene posilňuje odborné kapacity verejnej správy v partnerských krajinách v oblasti riadenia
verejných financií. Program bol súčasťou projektu Partnerstvo Slovenskej republiky a UNDP pre
výsledky v medzinárodnej rozvojovej spolupráci a MF SR v roku 2016 prispelo na jeho aktivity
sumou 500 000 USD (447 307,21 EUR). V Moldavsku program podporuje implementáciu
programového rozpočtovania, vrátane monitorovania a hodnotenia programových rozpočtov.
Aktivity v roku 2016, realizované v prospech MF Moldavska, vybraných regiónov a samospráv,
vytvorili predpoklady na vznik špecializovaného vzdelávacieho systému programového
rozpočtovania.
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V októbri 2016 bol ukončený projekt na zvýšenie kapacít moldavských samospráv
v
programovom rozpočtovaní, ktorý zastrešoval moldavský Congress of Local Authorities of
Moldova a slovenský ZMOS. V Čiernej Hore MF SR prostredníctvom programu nastavuje
systémy účtovníctva a výkazníctva verejného sektora. V roku 2016 boli vyškolení pracovníci MF
Čiernej Hory na vedenie akruálneho účtovníctva a naplnenie požiadaviek vykazovania podľa
medzinárodných účtovných štandardov IPSAS. Zároveň bolo ukončené certifikované školenie
účtovníkov verejného sektora, ktoré realizovali partneri programu, CIPFA a Centre for
Excellence in Finance (CEF) z Ľubľany. V roku 2016 bolo Ministerstvu financií Ukrajiny
slovenskými expertami poskytnuté poradenstvo v oblasti stratégie riadenia reformy verejných
financií a tvorby strednodobého rozpočtového rámca.
V roku 2016 boli realizované aktivity projektu UNDP Transformatívne vládnutie
a
financovanie (TGFF), ktorý podporilo MF SR. Projekt sa zameriava na hľadanie inovatívnych
spôsobov zapojenia verejnosti do správy vecí verejných využívaním otvorených dát
a
pilotovanie projektov alternatívneho financovania rozvojových aktivít. Vďaka slovenskej
podpore bol v rámci UNDP vytvorený tzv. Alternative Finance Lab (AltFin Lab), čím sa
Slovensko stalo ťahúňom agendy finančných inovácií v rámci UNDP. V roku 2016 MF SR na
realizáciu projektu poskytlo 750 000 USD ( 717 428,74 EUR).
Vzhľadom na organizačné zmeny vo Svetovej banke, v roku 2016 MF SR vyjednalo so Svetovou
bankou novú zmluvu, ktorá nadväzuje na iniciatívu Learning, Leadership and Innovation (LLI),
ktorú podporilo Slovensko v roku 2015. Nová spolupráca bude zameraná na vytvorenie elearningového programu na zdieľanie slovenskej expertízy v oblasti riadenia verejných financií.
Týmto chce MF SR posilniť zavádzanie inovácií do svojich rozvojových aktivít, čím sa okrem
iného posilní aj viditeľnosť a využiteľnosť slovenského know-how
v rámci širšej
celosvetovej expertnej komunity.
Formou technickej asistencie MF SR a jeho rezortné organizácie realizovali, alebo sa podieľali
na realizácii, študijných návštev pre zástupcov z Čiernej Hory, Gruzínska, Kuby, Srbska
a
Ukrajiny, s celkovými výdavkami v sume 4 665,25 EUR. MF SR uskutočnilo aj krátkodobé
konzultácie priamo v partnerských krajinách (Čierna Hora, Azerbajdžan, Ukrajina) a na základe
akčného plánu úspešne prebiehal aj prenos skúseností Ministerstvu financií a cien Kuby formou
troch expertných misií na Kube. Nosnými témami bola príprava rozpočtu, riadenie štátneho dlhu,
daňová a colná politika a makroekonomické analýzy. MF SR poskytlo na túto formu bilaterálnej
rozvojovej spolupráce 53 849,14 EUR. Na administratívne výdavky spojené
s rozvojovými
aktivitami vynaložilo MF SR v minulom roku 263 453,98 EUR, v čom sú zahrnuté mzdové
výdavky zamestnancov, ktorí sa zaoberajú rozvojovou spoluprácou, slovenského poradcu
riaditeľa EBOR v rámci Konštituencie EBOR a náklady na informačný systém pre evidovanie a
vykazovanie rozvojovej spolupráce SR vrátane činností spojených
s pristúpením SR k
iniciatíve IATI.

3.3 Ministerstvo vnútra SR
MV SR poskytlo v roku 2016 ODA v celkovej hodnote 3 157 641 EUR. MV SR z toho poskytlo
členský príspevok do medzinárodných organizácií: Medzinárodná organizácia pre migráciu
(IOM) a ICMPD v celkovej hodnote 857 000 EUR a príspevok na projekty pre azylantov
rozdelené pre Slovenskú humanitnú radu, Centrum právnej pomoci a Slovenskú katolícku charitu
v celkovej výške 224 506 EUR. Na účasť v mierových misiách EÚ a OSN (Gruzínsko, Kosovo,
Moldavsko, Ukrajina, Macedónsko a Haiti) boli zo strany MV SR použité prostriedky v hodnote
1 090 620 EUR.
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Za rok 2016 bola Slovenskou republikou poskytnutá materiálna humanitárna pomoc do
zahraničia 8 krát, z toho pre Grécko zasiahnuté migračnou krízou 3 krát z toho prostredníctvom
Sekcie krízového riadenia MV SR bola poskytnutá materiálna humanitárna pomoc v celkovej
výške 866 177,81 EUR.
Migračný úrad MV SR (MÚ MV SR), rovnako ako po minulé roky, aj v roku 2016 poskytol
(IOM prostriedky vo výške 9 958, 16 EUR na financovanie nákladov spojených s prevádzkou
kancelárie IOM v Bratislave. Ďalej MÚ MV SR vyčlenil v roku 2016 1 200 000 EUR na
„Plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov“, v rámci ktorého bola poskytnutá pomoc žiadateľom
o azyl a osobám s poskytnutou medzinárodnou ochranou a to vrátane osôb v zmysle MoU
a o dočasnom poskytnutí ubytovacích kapacít ....s Rakúskom.

3.4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MŠVVaŠ SR poskytlo v roku 2016 celkovo na ODA SR prostriedky vo výške 2 365 994 EUR,
z toho suma 1 650 682 EUR bola poskytnutá na štipendiá pre študentov zo 14 krajín, príspevky
pre študentov a bežné výdavky príslušným vysokým školám súvisiace so vzdelávaním vládnych
štipendistov, ako aj so zabezpečením ich študijných pobytov. Štipendiá boli prednostne
poskytnuté študentom z krajín predstavujúcich teritoriálne priority rozvojovej spolupráce.
Súčasťou budovania štruktúr poskytujúcich rozvojovú pomoc je aj projekt „Slovenčina ako cudzí
jazyk“, ktorý zabezpečuje Univerzita Komenského. MŠVVaŠ SR v roku 2016 vynaložilo
rovnako náklady na vyslaných lektorov a učiteľov v celkovej výške 678 020 EUR.
Administratívne náklady na rozvojovú agendu boli v roku 2016 vo výške 29 506 EUR.

3.5 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MPRV SR v roku 2016 poskytlo celkovo na ODA SR 805 847 EUR. Najväčšou položkou bolo
51 % z príspevku do Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO)
a to vo výške 309 835 EUR za rok 2016 a 397 747 EUR za rok 2017. MPRV SR ďalej prispelo
do fondu na základe Dohovoru OSN pre boj proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym
suchom (UNCCD) sumou 12 986 EUR. Príspevok do Európskej a stredozemskej organizácie na
ochranu rastlín (EPPO) predstavoval sumu 26 450 EUR, príspevok
do Medzinárodnej
asociácie pre skúšanie osív (ISTA) predstavoval 15 438 EUR a príspevok do Medzinárodného
inštitútu Bioversity International predstavoval 16 100 EUR.
Okrem príspevkov do multilaterálnych organizácií MPRV SR participovalo aj na bilaterálnej
ODA, a to formou príspevku vo výške 27 290 EUR, ktorou bol podporený pravidelný projekt
oficiálnej rozvojovej spolupráce, zameraný na odbornú a technickú podporu krajín strednej
a východnej Európy v oblasti potravinových databáz.

3.6 Ministerstvo životného prostredia SR
MŽP SR poskytlo ODA v roku 2016 formou príspevkov do medzinárodných organizácií
a environmentálnych dohovorov v celkovej sume 264 806 EUR. Medzi najvýznamnejšie
položky patril príspevok do Multilaterálneho fondu pre implementáciu Montrealského protokolu
vo výške 177 560 EUR, do Trustového fondu Montrealského protokolu sumou 15 512 EUR, ako
aj na realizáciu Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich
organizmov (CITES) sumou 9 195 EUR. MŽP SR prispelo v roku 2016 aj do rozpočtu Svetovej
meteorologickej organizácie (WMO) a to po uplatnení koeficientu 4 % sumou 4 119, 80 EUR.

3.7 Ostatné ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy
Ministerstvo obrany SR poskytlo v roku 2016 materiálnu humanitárnu pomoc Červenému krížu
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pre mesto Foča v Bosne a Herzegovine a to prostredníctvom Ústredia ekumenickej pastoračnej
služby v Ozbrojených silách SR (OS SR) a Ozbrojených zboroch SR (OZ SR) v spolupráci
s ďalšími inštitúciami konkrétne vo výške 5 873 EUR.
Správa štátnych hmotných rezerv SR poskytla humanitárnu pomoc Macedónsku a Sýrii
v celkovej výške 19 259 EUR.
Ministerstvo zdravotníctva SR poskytlo v roku 2016 multilaterálnu ODA v sume 546 550 EUR
formou členského príspevku do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) (76 % celkového
členského príspevku).
Ministerstvo hospodárstva SR prispelo na ODA SR v roku 2016 formou členského príspevku
do rozpočtu Organizácie OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) vo výške 178 061 EUR.
MH SR je zapojené do multilaterálnej rozvojovej pomoci prostredníctvom rozvojových aktivít
EÚ a medzinárodných organizácií a inštitúcií (formou príspevkov zo štátneho rozpočtu).
Rozvojovú pomoc MH SR realizuje formou aktívneho zapájania sa do rozhodovacích procesov v
rámci EÚ, multilaterálnych organizácií a inštitúcií.
Významná je spolupráca EÚ s WTO, ktorú v rámci EÚ za SR zastrešuje MH SR. SR je členom
WTO od roku 1995, jedným zo zakladajúcich členov. Záujmy a pozície SR k otázkam týkajúcim
sa spoločnej obchodnej politiky EÚ presadzuje Ministerstvo hospodárstva SR prostredníctvom
koordinačného mechanizmu. Problematika rozvoja je integrálnou súčasťou negociácií
multilaterálneho kola o ďalšej liberalizácii svetového obchodu, ktoré sa nazýva Doha
Development Agenda (DDA). Riešenie problémov rozvojových krajín v oblasti zahraničného
obchodu sa týka najmä zlepšenia ich prístupu na svetové trhy, uplatňovanie výnimiek z pravidiel
WTO v rámci tzv. špeciálneho a odlišného zaobchádzania (SDT), zvýšenia technickej pomoci a
podpory pri budovaní kapacít, najmä prostredníctvom iniciatívy „AidforTrade“.
Uznesením vlády SR UV-37433/2016 z 07.12.2016 bol schválený Návrh na vypovedanie
Administratívnej dohody medzi Organizáciou OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) a vládou
SR a ukončenie členstva SR v UNIDO. Týmto rozhodnutím členstvo SR v medzinárodnej
organizácii bude ukončené k 31.12.2017.
Primárnym cieľom spolupráce s UNIDO je podpora priemyselného rozvoja v rozvojových
krajinách. Na druhej strane prostredníctvom zapojenia do konkrétnych projektov sa vytvára
priestor pre vstup slovenských podnikateľských subjektov do teritórií, ktoré sú prijímateľmi
rozvojovej pomoci. Tento druh pomoci bol však v dobe hospodárskej a finančnej krízy utlmený.
Žiadne slovenské podnikateľské subjekty sa nepodarilo zapojiť do rozvojových programov
UNIDO. Výsledky projektov, ktoré v minulosti realizovalo UNIDO s finančným prispením SR
nenaplnili očakávania so zapojením sa do tejto medzinárodnej organizácie, neboli zaznamenané
žiadne praktické výsledky, ktoré by znamenali prínos pre rozvoj slovenského priemyslu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykázalo v roku 2015 ako ODA SR príspevok
do rozpočtu Medzinárodnej organizácie práce (ILO) vo výške 348 584 EUR (60 % z celkového
členského príspevku).
Úrad jadrového dozoru SR vykázal v roku 2016 celkovú ODA v sume 218 550 EUR, kde
V oblasti mierového využívania jadrovej energie ÚJD SR poskytol formou ODA 33 %
z
riadneho členského príspevku do IAEA vo výške 176 050 00 EUR. Okrem toho boli v roku 2016
v spolupráci s IAEA uskutočnené odborné stáže a vedecké návštevy zástupcov z rozvojových
krajín na Slovensku, ktoré boli financované vo výške 42 500 EUR.
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Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vykázalo v roku 2016 ako ODA
45 383 EUR a to 26 485 EUR ako príspevok do Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) (18
% z celkového členského príspevku) a 18 898 EUR ako príspevok do Svetovej poštovej únie
(UPU) (16% z celkového členského príspevku).
Úrad priemyselného vlastníctva SR nebol v roku 2016 zapojený do bilaterálnej ODA, ale len
do multilaterálnej a to vykázal formou úhrady členského príspevku do Svetovej organizácie
duševného vlastníctva (WIPO) vo výške 3 818, 52 EUR (3 % z celkového členského príspevku).
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3.8.

Grafy k podielu inštitúcií na rozvojovej spolupráci SR

V grafe č. 8 je uvedená štruktúra podielu jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov štátnej správy na poskytovaní rozvojovej spolupráce SR
Graf č. 8 – Podiel rezortov a ostatných ÚOŠS na poskytovaní rozvojovej spolupráce SR
a) v roku 2015

b) V roku 2016

Pozn. 79,7 % z ODA poskytnutej MF SR tvorí príspevok SR do rozpočtu EÚ.
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4.Vyhodnotenie programov zo Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce
SR na roky 2014 - 2018
4.1 Program rozvojových intervencií
Program rozvojových intervencií je zameraný na spoluprácu s tromi programovými krajinami
SlovakAid – Afganistanom, Keňou a Moldavskom, ako aj s Južným Sudánom ako krajinou
s mimoriadnymi humanitárnymi a rozvojovými potrebami. V roku 2016 MZVaEZ SR
pokračovalo v napĺňaní tzv. Country Strategy Papers, vypracovaných v roku 2014 pre všetky
programové krajiny, ktoré špecifikujú ciele, priority a nástroje bilaterálnej rozvojovej spolupráce
pre danú krajinu. V roku 2016 boli čerpané prostriedky v hodnote 2 643 932 EUR.

AFGANISTAN
Stratégia SR pre rozvojovú spoluprácu s Afganistanom na roky 2014 - 2018 definuje tri hlavné
oblasti rozvojovej spolupráce SR v Afganistane:
1. vzdelávanie – vzdelávanie so zameraním na vstup na trh práce a vlastné podnikanie
s
dôrazom na ženy a mladých ľudí, odborné vzdelávanie zdravotníckeho personálu
a
vzdelávanie v poľnohospodárstve a v oblasti efektívnej verejnej správy a dobrého
spravovania;
2. poľnohospodárstvo – potravinová bezpečnosť, modernizácia poľnohospodárskeho
sektora (produkcia a spracovanie);
3. reforma bezpečnostného sektora – najmä formou finančných príspevkov do
multidonorských fondov.
Hlavným cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2016 bol rozvoj ľudského
potenciálu najmä prostredníctvom podpory vzdelávania a zamestnanosti. Tomu zodpovedali aj
špecifické ciele, Podpora odborného vzdelávania zvýšením kapacít v oblasti stredoškolského a
vysokoškolského vzdelávania a Vzdelávanie žien a mladých ľudí so zameraním na vstup
na
trh práce a vlastné podnikanie. Výzva bola koncipovaná v súlade so Stratégiou SR pre rozvojovú
spoluprácu s Afganistanom na roky 2014 – 2018.
Malá dotačná schéma
V roku 2016 bola poskytnutá dotácia na implementáciu projektu „Laboratórium analýzy potravín
a vody pre Kábulskú polytechnickú univerzitu“, ktorého pridanou hodnotou je riešenie otázky
bezpečnosti potravín, pitnej a odpadovej vody. Zároveň bol úspešne ukončený projekt
“Laboratórium základných bioprocesov pre analýzu potravín na Heratskej univerzite”, ktorého
cieľom bolo zvýšiť kvality odborného vzdelávania . Spolupráca s akademickou obcou je
osvedčená, projekty dosahujú dobrú kvalitu a vysoký stupeň udržateľnosti.
Program podnikateľských partnerstiev
Bola realizovaná jedna aktivita s cieľom skúmanie využitia Aquahoder pre poľnohospodársku
produkciu v podmienkach Afganistanu s cieľom znižovania spotreby vody vo výške 50 00 EUR
Mikrogranty
V roku 2016 boli Afganistanu poskytnuté 2 mikrogranty určený na podporu ochrany detí
afganských utečencov.
Vládne štipendiá
V akademickom roku 2015/2016 bolo udelených 6 štipendií vlády SR študentom z Afganistanu
na štúdium na verejných vysokých školách na Slovensku.
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KEŇA
Stratégia SR pre rozvojovú spoluprácu s Keňou na roky 2014 - 2018 definuje štyri hlavné ciele
rozvojovej spolupráce SR v Keni:
1. Zlepšiť zdravotný stav obyvateľov Kene, s osobitným dôrazom na deti a matky,
sprístupnením kvalitnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti.
2. Znížiť úroveň nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a
získavaniu praktických zručností.
3. Znižovať chudobu a posilniť potravinovú bezpečnosť prostredníctvom podpory
ekonomického rastu v sektore poľnohospodárstva.
4. Prispievať k posilňovaniu demokratického politického systému, právneho štátu, dobrej
správy vecí verejných a implementácii reforiem, najmä prostredníctvom zdieľania
transformačných a reformných skúseností.
V rámci bilaterálnej rozvojovej spolupráce boli v roku 2016 schválené 4 nové projekty v celkovej
sume 921 361,2 EUR, ktoré napĺňajú strategické ciele 2 a 3 a reflektujú špecifické ciele dotačnej
výzvy, čím prispievajú k očakávaným výsledkom stanoveným v Stratégii SR pre rozvojovú
spoluprácu s Kenskou republikou.
Malá dotačná schéma
Cieľ č. 1: Zlepšiť zdravotný stav obyvateľov Kene, s osobitným dôrazom na deti a matky,
sprístupnením kvalitnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti.
Cieľom prebiehajúceho projektu „Stredná škola II. časť a prevádzka zdravotného strediska na
ostrove Rusinga“ je podporenie kvalitného vzdelávania a zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov
na vidieku v západnej Keni, na izolovanom ostrova Rusinga na Viktóriinom jazere. Veľmi
dôležitou časťou projektu je poskytovanie zdravotnej a preventívnej starostlivosti obyvateľom
ostrova v existujúcom zdravotnom stredisku, ktoré bolo založené vďaka programu SlovakAid, so
špeciálnym dôrazom na deti a matky a pacientov HIV/AIDS, TBC.
Cieľ č. 2: Znížiť úroveň nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu
a získavaniu praktických zručností.
Počas roka 2016 pokračovala implementácia projektu „Sote ICT: Rozvoj startupov v Keni cez
cvičné firmy na stredných školách“ zameraného na zvyšovanie úrovne vzdelávania
a
pracovných príležitostí pre mladých ľudí v rurálnej oblasti Taita-Taveta a Narok.
Prostredníctvom zavádzania digitálnych technológií, projektovej výučby, rozvoja IT školských
klubov a konceptu cvičných firiem projekt posilňuje postavenie mladých ľudí na trhu práce.
Cieľové skupiny majú možnosť zapojiť sa do mentorského inkubačného programu pri rozbehu
samostatného podnikania a najúspešnejšie start-upy budú aj finančne podporené a ocenené.
Projekt „Podpora nezávislosti a ekonomickej samostatnosti znevýhodnených žien zo slumu
v
Eldorete“ má za cieľ prispieť k znižovaniu chudoby obyvateľov slumu prostredníctvom
vzdelania, podnikania a vytvorenia pracovných pozícií. Za pomoci programu SlovakAid bolo
založené vzdelávacie centrum, ktoré je dnes už oficiálne registrované v kenských edukačných
štruktúrach, vďaka čomu poskytuje certifikovanú výučbu a v kraji má veľmi dobré meno.
Študenti – prevažne dievčatá a mladé matky – sa môžu zapísať na kurzy krajčírstva, kaderníctva,
pletenia na strojoch, PC, podnikateľských zručností a základov podnikového manažmentu.
Absolventi štúdia môžu vstúpiť do inovatívneho programu podnikateľského inkubátora.
Intervencia má za cieľ zabezpečiť absolventom ekonomickú samostatnosť, nezávislosť a sociálnu
integráciu.
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Projekt „Zníženie nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu k odbornému vzdelávaniu
v
Keni“ nadväzuje na predošlé aktivity a intervencie realizátora v Nairobi a prostredníctvom
rozšíreného vzdelávania v praktických odboroch žiadaných profesií posilňuje pozíciu mladých
ľudí na trhu práce s cieľom ich úspešného uplatnenia sa v budúcnosti a zvýšenia ich
konkurencieschopnosti. Súčasťou je vzdelávanie miestnych učiteľov a zvyšovanie odbornej
kvalifikácie žiakov aj učiteľov s cieľom vyššej úrovne zamestnanosti mladých ľudí
a
vzdelaných pedagogických pracovníkov používajúcich inovatívne metódy vo výučbe.
V oblasti Marsabit prebieha od roku 2016 projekt „Posilňovanie postavenia žien cez praktické
zručnosti“. Hlavným cieľom je podpora a posilnenie ekonomickej a sociálnej situácie žien
v
chudobnom regióne, prostredníctvom výučby v rámci nových kurzov praktických zručností –
krajčírstva, kaderníctva a kozmetiky. Žiadaným dopadom je zníženie nezamestnanosti v regióne
a posilnenie postavenia žien v spoločnosti. V záujme ľahšej integrácie žien na trhu práce budú
absolventkám kurzov sprostredkované stretnutia s potenciálnymi zamestnávateľmi, tréning
podnikateľských zručností, štartovacie balíčky na rozbehnutie samostatnej zárobkovej činnosti a
sprevádzanie počas podnikania. Súčasťou projektu je aj vzdelávanie miestnych pedagógov
a
učiteľov s cieľom zvýšenia ich kvalifikácie a odborných zručností.
Pokračujúci projekt „Socioekonomická integrácia bývalých detí ulice“ je rozšírením predošlých
intervencií zameraných na zlepšenie rehabilitačno-vzdelávacieho systému a budovania
praktických zručností v centre Bosco Boys v Nairobi. Dôležitou súčasťou prebiehajúcich aktivít
je nastavenie budúcej udržateľnosti a nezávislosti centra, ktoré by malo byť zaistené úspešným
hospodárením založenej dielne na výrobu nábytku. Okrem potenciálneho zisku z predaja
vlastných tovarov v dielni starší žiaci môžu nadobúdať odborné zručnosti, ktoré neskôr využijú
pri vstupe na trh práce.
Cieľ č. 3: Znižovať chudobu a posilniť potravinovú bezpečnosť prostredníctvom podpory
ekonomického rastu v sektore poľnohospodárstva.
V roku 2016 pokračovala implementácia projektu „Podpora produkcie a marketingu Fair Trade
oleja z olejnín: budovanie ekonomickej nezávislosti malých farmárov v Keni“ v rámci ktorého
realizátor nadviazal spoluprácu s projektom „Ekonomické posilnenie postavenia drobných
farmárov v regióne Busia pomocou pestovania sezamu a sprístupnenia trhov”. Projektové aktivity
oboch intervencií sú vzájomne prepojené, pričom oba projekty majú za cieľ zlepšiť ekonomické
a sociálne postavenie farmárov vo vybraných regiónoch, prostredníctvom zvýšenia pridanej
hodnoty a kvality ich produkcie (orechov, sezamu a baobabu), zlepšenia prístupu na miestne aj
medzinárodné trhy a rozvíjania ich praktických zručností. Produkcia bude podliehať kritériám
Fair Trade a BIO certifikovaného predaja, čo poľnohospodárom garantuje určitú výšku výkupnej
ceny a zaisťuje stály zisk napriek prípadným trhovým volatilitám.
Schválený projekt „Podpora procesov, ktoré vedú k zásadnému zvýšeniu produkcie
makadamových orechov (v objeme a kvalite) pre lokálny a svetových trh“ je rozšírením
a
nadstavbou predchádzajúcich aktivít v oblasti. Cieľom je rozvoj produkcie a zvýšenie
efektívnosti pestovateľskej praxe a tým aj výnosov z výroby. Farmári zlepšia svoje pestovateľské
znalosti a techniky v súlade s kritériami Fair Trade a BIO, vďaka čomu budú môcť dopestovať
certifikované plodiny a zaistiť si tak vyššie a stabilné príjmy z predaja.
Program podnikateľských partnerstiev
V roku 2016 prebiehal projekt „Podpora podnikateľov v oblasti podnikania a manažmentu vody
a zlepšenie prístupu miestnej komunity k pitnej vode“. Cieľom je prostredníctvom realizovaného
prenosu know-how, workshopov, konzultácií a poradenstva pri tvorbe business plánov prispieť
k zvýšeniu potravinovej bezpečnosti a k vytvoreniu podmienok pre udržateľnú dostupnosť pitnej
vody v Keni.

24

Mikrogranty
V roku 2016 boli Keni poskytnuté 4 mikrogranty. Väčšina bola zameraná na oblasť
potravinárstva a poľnohospodárstva (3) a jeden smeroval do sektora zdravotníckej starostlivosti.
Dobrovoľníci
V roku 2016 bolo do Kene vyslaných 9 dobrovoľníkov.
Vládne štipendiá
V akademickom roku 2016/2017 bolo udelených 6 štipendií vlády SR študentom z Kene.
Projektová iniciatíva V4
ZÚ významne prispel k rozbehnutiu historicky prvej spoločnej iniciatívy V4, ktorej základ tvorí
SlovakAid projekt Nadácie Integra a Ten Senses Africa. Tento zámer bol v decembri schválený
Operačným výborom EÚ TF pre krajiny Afrického rohu ako dodatok k aktuálne prebiehajúcemu
programu na zlepšenie životnej úrovne a pracovných príležitosti pre mládež
v oblasti
poľnohospodárstva na severovýchode Kene. Ambíciou projektu V4 v hodnote 2 mil. eur je 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 Pobrežia.
Spoločné programovanie
V záujme zefektívnenia spolupráce a koordinácie intervencií s inými donormi ZÚ zohral aktívnu
úlohu v mapovaní možností na zapojenie sa do programu spoločnej implementácie účasťou na 5ročnom projekte AgriFI (financovaný z 11. EDF a finančných príspevkov vybraných členských
krajín EÚ). V prvom kvartáli roka 2017 by sa mali začať rokovania s EU DEL Nairobi o
formalizácii tejto spolupráce.
Predsedníctvo SR v Rade EÚ
V októbri ZÚ zorganizoval pracovnú návštevu Pracovnej skupiny Rady EÚ pre rozvojovú
spoluprácu (CODEV) pod vedením SK PRES. Išlo o historicky prvú návštevu tejto
pracovnej formácie v Keni. Jej cieľom bolo posúdiť a hľadať cesty na zefektívnenie rozvojovej
spolupráce EÚ v praxi, t.j. v rozhovoroch so zástupcami Delegácie EÚ, rozvojovými diplomatmi
EÚ, predstaviteľmi miestnych NGO, predstaviteľmi ministerstiev partnerskej krajiny, ako aj
návštevou projektov podporených SlovakAid a EIB v Athi River a Olkarii.
V predmetnom období sa ZÚ Nairobi sústredil predovšetkým na analýzu rozpracovaných
projektových zámerov i ďalších modalít slovenskej rozvojovej spolupráce, a identifikáciu
možností na realizáciu efektívnych a ekonomicky životaschopných projektov. ZÚ Nairobi kládol
dôraz na priebežné monitorovanie všetkých projektov, ktoré umožnilo nielen identifikovať ich
synergický potenciál, ale aj maximalizovať účinnosť a udržateľnosť aktuálnych projektových
intervencií.
Slovenská rozvojová spolupráca v krajine postupne prechádza od zaužívaného responzívneho
systému ku komplexnejším účinnejším, pružnejším a adresnejším projektovým intervenciám a
k užšej spolupráci s miestnymi komunitami/partnerskými organizáciami i ostatnými donormi v
krajine. Taktiež sa ukazuje, že prepojenie partnerskej spolupráce medzi neziskovými
a
podnikateľskými subjektmi je jedným z kľúčových predpokladov udržateľnosti výsledkov
jednotlivých projektových zámerov.
Z doterajších skúseností z aktivít SR smerom ku Keni vyplýva aj potreba zmeniť
smerovanie rozvojovej spolupráce z tzv. programových krajín na programové regióny.
Perspektívne sa sústrediť predovšetkým na komerčne zamerané projekty, ktoré garantujú
udržateľnosť a tiež koncentrovať sa na čo najväčšiu previazanosť projektových zámerov.

MOLDAVSKO
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Stratégia SR pre rozvojovú spoluprácu s Moldavskou republikou na roky 2014 – 2018 si dáva za
cieľ podporiť krajinu v budovaní stabilného fungujúceho demokratického štátu a zlepšiť životné
podmienky jeho obyvateľov. Tento cieľ je napĺňaný intervenciami v rámci dvoch tematických
priorít:
1. Dobrá správa vecí verejných – realizovaná zdieľaním transformačných skúseností SR
s
cieľom podporiť budovanie stabilného a demokratického Moldavska s efektívne fungujúcou
štátnou správou, samosprávou a silnou občianskou spoločnosťou;
2. Voda a sanitácia – zlepšenie kvality života a zdravia obyvateľov Moldavska prostredníctvom
efektívneho a udržateľného hospodárenia s vodnými zdrojmi a odpadom (budovanie
infraštruktúry pre zlepšenie prístupu vidieckeho obyvateľstva ku kvalitnej pitnej vode,
inštitucionálnych kapacít, ochrana vodných zdrojov).
Pri implementácii stratégie boli v roku 2016 využívané projekty malej dotačnej schémy,
mikrogranty, CETIR, dobrovoľnícky program, nástroj spolupráce SR a UNDP a vládne štipendiá.
Malá dotačná schéma:
V roku 2016 v Moldavsku dobiehala realizácia štyroch projektov schválených v rámci výzvy v
roku 2014 a pokračovala realizácia projektov z výzvy 2015.
Výstupom projektu „Podpora spracovania programu opatrení pre oblasť sanitácie vôd ako súčasť
plánov manažmentu povodí v Moldavsku“ (implementovaného VÚVH) sú metodické
dokumenty v oblasti vypúšťania a čistenia odpadových vôd, ktoré boli odovzdané Ministerstvu
životného prostredia Moldavskej republiky. Tieto dokumenty slúžia ako východiskové podklady
pre projekt „Harmonizácia legislatívy so smernicou EU pre správu odpadných vôd“,
financovaného Českou rozvojovou agentúrou (ČRA). V priebehu roka 2016 sa uskutočnili
stretnutia zástupcov SAMRS a ČRA, ako aj odborníkov VÚVH s cieľom realizovať ďalšiu
nadväzujúcu spoluprácu v tejto oblasti v Moldavsku.
Ďalšie tri projekty z roku 2014 sa týkali: 1. budovania kapacít miestnych samospráv v oblasti
regionálneho rozvoja (Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok), 2. posilnenia kapacít
organizácie CALM združujúcej moldavské miestne samosprávy (Nadácia Pontis a ZMOS) a 3.
budovania občianskej spoločnosti a spolupráce vládneho a mimovládneho sektora (SFPA).
V rámci výzvy 2015 bolo schválených 5 projektov, ktorých realizácia pokračovala v roku 2016.
Tri z nich spadali pod prioritu „voda a sanitácia“ a dva pod prioritu „dobrá správa vecí
verejných“.
Projekt „Transparentné, finančne zdravé a konkurencieschopné samosprávy v Moldavsku“
(implementuje INEKO, rozpočet 91 870 EUR) získal dodatočnú podporu vo výške 156 000 USD
z prostriedkov USAID, v rámci fondu Emerging Donors Challenge Fund. Projekt tak mohol byť
rozšírený o nové aktivity zamerané na boj proti korupcii na miestnej úrovni a jeho realizácia sa
predĺžila do októbra 2017.
V roku 2017 pokračuje aj realizácia projektov „Zlepšenie podmienok sanitácie a hygieny v
regióne Hincesti“ (ADRA) a „Podpora bezpečnosti dodávky pitnej vody a stanovenie úrovne
zníženia nebezpečných látok cez sanáciu odpadových vôd v Moldavsku“ (VÚVH).
Ukončené boli tieto dva projekty: „Jeden svet na školách v Moldavsku“ (Člověk v tísni)
a
„Vybudovanie udržateľného systému čistenia odpadových vôd v časti obce Bucovat“ (Dekonta
Slovakia). V rámci výzvy na rok 2016 boli schválené len tri projekty, disponibilný rozpočet
pritom umožňoval schváliť šesť projektov. Ide o projekty: 1. „Podpora efektívnej implementácie
Bazilejského dohovoru v súvislosti s plnením reportingových povinností Moldavskej republiky“
(SAŽP), 2. „Vodovod Bardar – prístup k zdravotne nezávadnej pitnej vode, zlepšenie zdravia
občanov a udržateľný manažment vodovodného systému“ (Regionálna rozvojová agentúra
Senec-Pezinok) a 3. Posilnenie transparentnosti a efektívneho výkonu samospráv a budovanie
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kapacít občianskej spoločnosti v Moldavsku (Človek v ohrození).
Skúsenosť z roku 2016 potvrdila skutočnosť, že samotná malá dotačná schéma, fungujúca
stále ako hlavný nástroj bilaterálnej rozvojovej spolupráce, nie je schopná zabezpečiť
dostatočný počet kvalitných rozvojových projektov. Z tohto dôvodu je potrebné zaviesť
v budúcnosti nové nástroje rozvojovej spolupráce, ktoré by umožnili identifikovať
a
formulovať projekty adekvátne reagujúce na rozvojové potreby partnerskej krajiny.
CETIR
V roku 2016 boli pre moldavských partnerov realizované dve aktivity programu CETIR:
1.
„Študijná návšteva za účelom výmeny skúseností v oblasti nakladania s nebezpečným
odpadom v SR“, ktorej sa zúčastnili zamestnanci moldavského ministerstva životného prostredia
a štátnej environmentálnej inšpekcie.
2.
„Slovenské skúsenosti pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie v Moldavsku“. V
tomto prípade sa aktivita, ktorej sa zúčastnili zástupcovia ÚRSO a SIEA, uskutočnila
v
Moldavsku a jej súčasťou bolo aj podujatie „Energia pre 21. storočie: Bilaterálne SK-MD
energetické fórum“, ktoré zorganizovalo ZÚ Kišiňov v spolupráci s moldavskými partnermi.
Mikrogranty
Aj v roku 2016 bola podpora projektov prostredníctvom mikrograntov veľmi žiadaná. Maximálna
výška príspevku bola zvýšená z 5 000 na 10 000 EUR, čím bolo možné realizovať projekty s
výraznejším efektom. Schválených bolo 12 mikrograntov. Väčšina z nich bola zameraná na
rekonštrukciu infraštruktúry vody a sanitácie v zariadeniach občianskej vybavenosti obcí.
Celkom bolo poskytnutých 9 mikrograntov v hodnote cca.77 tis. EUR.
Dobrovoľníci
V roku 2016 bol do Moldavska vyslaný 1 rozvojový dobrovoľník.
Finančné príspevky
Prostredníctvom finančného príspevku bol v roku 2016 podporený projekt „Zlepšenie podmienok
v oblasti vody a sanitácie na školách v okrese Leova“, ktorý implementuje nezisková organizácia
ADRA Moldova. Tento projekt je súčasťou spoločnej česko-slovenskej rozvojovej iniciatívy v
Moldavsku zameranej na zabezpečenie pitnej vody a adekvátnych podmienok sanitácie vo
vzdelávacích zariadeniach vo vidieckych oblastiach. Realizácia projektu je plánovaná do
polovice roku 2017.
Spolupráca SR a UNDP
V roku 2016 boli schválené tri projekty, ktoré budú financované prostredníctvom SlovakAidUNDP Trust Fundu. Zároveň by mali slúžiť na posilnenie kapacít SAMRS v oblasti využitia
nových nástrojov rozvojovej pomoci. Ich realizácia by mala začať v roku 2017.
Zároveň v roku 2016 pokračoval projekt „Rozvoj kapacít pre programové rozpočtovanie
v
Moldavsku“ implementovaný UNDP v spolupráci s Ministerstvo financií SR.
Vládne štipendiá
V akademickom roku 2016/2017 bolo udelených 6 štipendií vlády SR študentom z Moldavska
na štúdium na verejných vysokých školách na Slovensku.

JUŽNÝ SUDÁN
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Rozvojová spolupráca s Južným Sudánom bola v roku 2016 realizovaná formou malej dotačnej
schémy v hodnote 131 755,5 EUR.
Z roku 2015 1 zdravotnícky projekt, ktorý momentálne stále prebieha: VŠ zdravotníctva a soc.
práce sv. Alžbety (199 473 €) - zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov s osobitným dôrazom na
deti a rodičov, sprístupnením kvalitnej zdravotnej a preventívnej pediatrickej starostlivosti.
Projekt buduje personálne kapacity zamestnancov miestnej nemocnice, ktorá sa zároveň rozširuje
o pediatrickú ambulanciu a vakcinačné centrum.
Nový zdravotnícky projekt zahájený v roku 2016, ktorý momentálne prebieha: MAGNA Deti v
núdzi (131 755,5 €) - budovanie kapacít zdravotníckeho personálu a posilňovanie systému
zdravotnej starostlivosti v piatich vybraných centrách. Nosné aktivity sú primárna lekárska
pomoc, tréningy a školenia lokálneho personálu (15 zamestnancov) a budovanie kapacít 80
dobrovoľníkov vytrénovaných ako tzv. komunitných distribútorov zdravotnej starostlivosti
(skratka CBDs) v rámci integrovaného prístupu komunitného prípadového manažmentu chorôb
(ICCM - integrated community case management). Po absolvovaní tréningov je predpoklad, že
dané skupiny budú vedieť efektívne poskytnúť potrebnú pomoc. Súčasťou je aj osveta
a
informačná kampaň pre obyvateľov zameraná na témy ako prevencia bežných chorôb, hygiena,
pravidelné lekárske prehliadky atď.

SÝRIA A SUSEDNÉ KRAJINY (Sýria, Irak, Libanon a Jordánsko)
Sýria bola v r. 2016 novo zaradená medzi teritoriálne priority slovenskej rozvojovej spolupráce.
Vzhľadom na dramatický vývoj situácie v tejto krajine a mieru potrieb s tým súvisiacu sa však
vo finančnom vyjadrení stala najdôležitejšou aktivitou rozvojovej spolupráce SR. Iba veľmi
obmedzená úroveň formálnych väzieb s oficiálnymi sýrskymi úradmi a inštitúciami rezultovala
do uskutočňovania primárne humanitárnych aktivít v priestore mimo územia Sýrie
a
prostredníctvom štruktúr a mechanizmov EÚ a iných medzinárodných organizácií.
V
obmedzenej miere, uskutočnením dvoch kôl výberových konaní na poskytnutie príspevkov pre
humanitárne projekty a zabezpečením úloh súvisiacich s poskytnutím vládnych štipendií.
Rozvojová spolupráca so Sýriou a susednými krajinami bola v roku 2016 realizovaná formou aj
malej dotačnej schémy kde v rámci humanitárnych projektov boli vyhlásené 2 grantové výzvy
a na ich základe schválené 4 projekty v krajinách : Libanon, Sýria, Grécko, Irak.
1.Vzdelávacia infraštruktúra a stabilizácia utečeneckých komunít v Libanone
(Doba realizácie : 8.9.2016-30.9.2017, výška dotácie : 199 982,70 €, miesto : Libanon – Bejrút)
Charakteristika
V dôsledku konfliktu v Sýrii je Libanon v roku 2016 krajinou s najvyššou koncentráciou
utečencov na obyvateľa na svete, čo mimo iného spôsobilo aj opotrebovanie, či priam zničenie
verejnej infraštruktúry, vrátane infraštruktúry základných škôl v komunitách s vysokou
koncentráciou sýrskych utečencov. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť podmienky
na
vzdelávanie pre deti v komunitách s vysokým počtom utečencov zo Sýrie, prostredníctvom
zlepšenia infraštruktúry v základných školách.
2.Základná zdravotná starostlivosť pre irackých utečencov
(Doba realizácie : 1.8.2016-31.8.2017, výška dotácie: : 80 080,00 €, miesto: Irak)
Charakteristika
projekt je zameraný na humanitárnu zdravotnú pomoc pre vnútorných utečencov v irackom
Kurdistane. V rámci projektu budú zdravotné aktivity realizované v 2 lokalitách: 1. Erbil – časť
mesta Ozal city prostredníctvo stacionárnej kliniky, ktorá bude poskytovať starostlivosť pre
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spádovú skupinu 15 000 utečencov 2. Dohuk a Niniwe governorate prostredníctvom mobilnej
zdravotnej jednotky, ktorá bude poskytovať starostlivosť pre spádovú skupinu 10 0000
utečencov. Implementáciou projektu sa zlepši zdravotný stav utečencov v oboch lokalitách.
Zlepšením prístupu k zdravotnej starostlivosti sa nutnosť migrácie utečencov do Európy zníži.
3. Mobilná primárna zdravotná a psychosociálna starostlivosť a starostlivosť o ženy
v
reproduktívnom veku na obkľúčenom území Sýrie, oblasť Homs
(Doba realizácie: 1.8.2016 – 30.6.2017, výška dotácie : 124 520,00 €, miesto: Sýria)
Charakteristika:
Projekt bude zameraný na najurgentnejšie potreby ľudí žijúcich v danej oblasti: zabezpečenie
základnej zdravotnej starostlivosti, psychologickej a psychosociálnej starostlivosti, starostlivosti
o reproduktívne zdravie pre ženy, nutričnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov a vnútroštátne
vysídlených ľudí žijúcich v danej oblasti.
4.Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z.; partnerská organizácia : ADRA Deuschland
Humanitárna pomoc v Grécku
(doba realizácie: 1.8.2016 – 31.12.2016, výška dotácie : 39 761,75 €, miesto : Grécko)
Charakteristika:
Projekt humanitárnej intervencie v Grécku má za cieľ znížiť riziko šírenia chorôb
v
utečeneckých táboroch v okolí mesta Katerini a zároveň zabezpečiť základné životné potreby a
zvýšiť kvalitu života ich obyvateľov. Uvedené budeme dosahovať prostredníctvom distribúcie
hygienických potrieb, vzdelávania v oblasti hygieny a poskytovania psycho-sociálnej podpory.
Projekt je implementovaný spolu s partnerom ADRA Nemecko a je súčasťou medzinárodného
projektu. Okrem primárnej cieľovej skupiny, ktorou sú utečenci, bude projekt sekundárne
zameraný aj na pracovníkov iných pracovníkov mimovládnych organizácií pôsobiacich
v
táboroch.
V druhej grantovej výzve boli podporené 4 projekty. Predpokladaná realizácia je od 4/2017.
1.Zdravotný program pre konfliktom postihnuté obyvateľstvo v Iraku
(doba realizácie : 12 mesiacov, výška schválenej dotácie : 154 210 €, Miesto: Irak, región
Kurdistan, oblasť Kirkuk a Ninewa
Charakteristika:
Žiadateľ projektu sa spolufinancovaním bude podieľať na rozsiahlom už prebiehajúcom
zdravotnom programe partnerskej humanitárnej organizácie MedAir. Prostredníctvom tohto
projektu zabezpečíme zdravotnú starostlivosť pre konfliktom zasiahnuté obyvateľstvo v Iraku,
čím prispejeme k ich stabilizácii a zlepšeniu životných podmienok. Cez zlepšovanie celkového
zdravotného stavu tejto zraniteľnej skupiny, cez jej vzdelávanie a zvyšovanie vedomostí
o
zdraví a výžive vrátane prevencie proti ľahko náchylným chorobám bude 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 si
pri projekte kladieme za prioritu aj rozvoj zdravotníckeho personálu, zvyšovanie ich zručností a
budovanie kapacity.
2.Vzdelávacia infraštruktúra a stabilizácia utečeneckých komunít v Jordánsku
(doba realizácie : 12 mesiacov + 1 mesiac, výška dotácie : 199 982,70 €, Miesto: Jordánsko)
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Charakteristika:
Konflikt v Sýrii a utečenecká kríza na Blízkom východe majú veľký dopad na vzdelávací systém
v Jordánsku, najmä na sektor verejného školstva. Deti zo sýrskych utečeneckých komunít v
Jordánsku nemajú rovnaký prístup k vzdelávaciemu systému ako domáce deti
a dosahujú
horšie študijné výsledky. 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 je preto
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 približne 2000 detí z utečeneckých komunít v 8 školách v
nízkopríjmových oblastiach Ammánu.
3.Zabezpečenie prístupu obyvateľov postihnutých konfliktom ku život zachraňujúcim
pohotovostným zdravotníckym službám vrátane urgentných pôrodníckych a neonatálnych služieb
na obkľúčenom území severne od mesta Homs
(Doba realizácie : 13 mesiacov, Výška schválenej dotácie : 199 982,70 €, miesto: severozápadná
časť Sýrie, oblasť Homs, nemocnica Al Rastan a jej spádová oblasť
Charakteristika:
Projekt bude reagovať na urgentné zdravotné potreby populácie zasiahnutej konfliktom
a
prispeje 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 zabezpečí funkčný systém pre referovanie pacientov
v
urgentnom stave z komunít do nemocnice. Prostredníctvom podpory prevádzky mobilnej
ambulancie sa zvýši prístup obyvateľstva postihnutého konfliktom v daných spádových
oblastiach k pohotovostnej lekárskej starostlivosti.
4.Poskytovanie kvalitnej primárnej zdravotnej starostlivosti pre sýrskych utečencov
prostredníctvom mobilnej zdravotnej jednotky a statických zdravotných centier v distrikte Akkar
v Libanone severne od mesta Homs
(doba realizácie : 13 mesiacov, výška dotácie : 199 110 €, Miest : provincia Severný Libanon)
Charakteristika:
Projekt zabezpečí prístup ku komplexnej zdravotnej starostlivosti sýrskej utečeneckej populácie
na troch úrovniach a prispeje tak k zníženiu jej chorobnosti a úmrtnosti v provincii Akkar.
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
prostredníctvom vytvorenia a posilnenia referenčných štruktúr v spádovej oblasti intervencie.

4.2 Program odovzdávania transformačných skúseností
Program odovzdávania transformačných skúseností je program technickej pomoci pre šesť
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vybraných krajín západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo5) a Východného
partnerstva (Bielorusko, Gruzínsko, Ukrajina) orientovaný na prenos know-how a skúseností SR
z reformných a integračných procesov.
Pri programe odovzdávania transformačných skúseností, ktorý vychádza z komparatívnej výhody
SR, skúsenosti s budovaním štátnosti a štátnych inštitúcií, sa po skúsenostiach z roku 2016
v budúcnosti zameriame na dotvorenie obsahu tohto programu a nástrojov v ňom využívaných.
Cieľom bude odstránenie dlhodobo neriešených problémov niektorých nástrojov bilaterálnej
spolupráce, osobitne nástroja pre odovzdávanie transformačných a integračných skúseností,
ktorý si žiada nové nastavenie.

ALBÁNSKO
Rozvojová spolupráca s Albánskom bola v roku 2016 realizovaná formou malej dotačnej
schémy, cez Program odovzdávania skúseností - Západný Balkán, mikrogranty, program
vysielania dobrovoľníkov a vládne štipendiá.
Pre Albánsko boli v roku 2016 podporené dva projekty. Každý zohľadňuje jednu sektorovú
prioritu zadefinovanú vo výzve. Projekt „Piliere občianskej spoločnosti: Zefektívnenie
spolupráce občianskeho a štátneho sektora v Albánsku“ tematicky pokrýva sektorová priorita
Budovanie občianskej spoločnosti a spolupráca vládneho a mimovládneho sektora a projekt „
Podpora podnikania a rastu inovatívnych MSP v Albánsku“ reaguje na sektorovú prioritu
Podpora tvorby trhového prostredia a malého a stredného podnikania. Cieľom prvého projektu je
zefektívnenie spolupráce s verejnou správou a posilnenie občianskej spoločnosti cez budovanie
kapacít malých a stredných organizácií. Druhý projekt sleduje zlepšenie podmienok fungovania
podnikateľského ekosystému a podporu rastu inovatívnych start-up spoločností a malých a
stredných podnikov (MSP). Súčasne prebieha implementácia projektov z roku 2015 ,,Lídri MNO
pre lepšie partnerstvo a spoluprácu" a ,,Balkánske mimovládne organizácie za globálny rozvoj".
Prvý z nich podporuje snahy albánskeho neziskového sektora o efektívne budovanie občianskej
spoločnosti a prehlbovanie spolupráce vládneho a mimovládneho sektora na pozadí
demokratizačného a reformného procesu, a to prostredníctvom zdieľania transformačných
skúseností SR v relevantných témach. Cieľom druhého projektu je odovzdávať skúseností z
formovania systému oficiálnej rozvojovej spolupráce ako súčasti prístupových kritérií do EÚ a
zameriava sa na zmenu zdola a teda mobilizáciu lokálnych organizácií v Albánsku, ktoré majú
kapacity a možnosti komunikovať s vládou a šíriť povedomie o rozvojových témach v širšej
verejnosti.
Mikrogranty
V roku 2016 boli pre Albánsko schválené 3 mikrogranty, zamerané na oblasť vzdelávania
a sanitácie v celkovej hodnote cca.22.7 tis. EUR.
Dobrovoľníci
V roku 2016 bol v rámci programu SlovakAid vyslaný jeden dobrovoľník, ktorí pracoval pre
neziskovú organizáciu ADRA Albania.
Vládne štipendiá
V akademickom roku 2016/2017 boli udelené 3 štipendiá vlády SR albánskym študentom.

BOSNA A HERCEGOVINA
Rozvojová spolupráca SR s Bosnou a Hercegovinou v roku 2016 bola realizovaná formou malej
5

V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99.
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dotačnej schémy, prostredníctvom finančných príspevkov, formou poskytnutia mikrograntov,
cez program CETIR a prostredníctvom vládnych štipendií.
Malá dotačná schéma
V roku 2016 bol pre Bosnu a Hercegovinu schválený projekt „ Efektívne riadenie projektov
vodného hospodárstva v Bosne a Hercegovine: Implementácia výberových konaní EÚ“, ktorého
cieľom je vybudovať odborné kapacity pre efektívne riadenie a postup zadávania zákaziek podľa
EÚ legislatívy tak, aby krajina bola schopná čerpať finančné prostriedky EÚ.
Finančné príspevky na humanitárnu pomoc
V roku 2016 MZVaEZ SR zo zdrojov SlovakAid podporilo prostredníctvom poskytnutia 1
finančného príspevku v hodnote 5 000 EUR pre miestnu organizáciu Červeného kríza vo Foči.
Mikrogranty
V roku 2016 bolo poskytnutých 6 mikrograntov v celkovej sume cca. 29.5 tis, EUR, ktoré boli
zamerané na nákup prostriedkov (zariadení), ktoré zlepšia životné a pracovné podmienky
občanov.
Dobrovoľníci
V roku 2016 neboli do BaH v rámci programu SlovakAid vyslaní žiadni noví dobrovoľníci.
CETIR
V rámci tohto nástroja bola v roku 2016 v Bosne a Hercegovine podporená jedna aktivita krátkodobá stáž zamestnanca MZV BaH s nákladom 1 882 EUR.
Vládne štipendiá
V rámci programu vládnych štipendií boli v akademickom roku 2015/2016 poskytnuté
štipendiá na štúdium na verejných vysokých školách na Slovensku.

3

KOSOVO6
Rozvojová spolupráca s Kosovom bola v roku 2016 realizovaná formou malej dotačnej schémy,
programu CETIR, mikrograntov a vládnych štipendií.
Malá dotačná schéma
V Kosove prebieha implementácia projektov schválených v roku 2015, ktorých realizácia sa
začala na jar v roku 2016: „Budovanie kapacít občianskej spoločnosti severného Kosova
prostredníctvom Slovenského fondu pre verejnú politiku na Balkáne“ a „Budovanie kapacít
občianskej spoločnosti za účelom skvalitňovania rozhodovacích procesov verejných inštitúcií v
Kosove“. Ambíciou prvého projektu je pokračovať v podpore demokratizačných procesov v
severnom Kosove zdieľaním skúseností slovenskej občianskej spoločnosti z participatívnej
demokracie. Projekt obdobne ako jeho predchodca z roku 2014 stavia na skúsenostiach
z
úspešného pôsobenia Slovenského fondu pre verejnú politiku na Balkáne. Snahou druhého
projektu je kapacitne posilniť mimovládne organizácie v municipalitách Leposavič a Zubin Potok
s tým, aby sa zintenzívnila a zefektívnila ich spolupráca s miestnymi a centrálnymi vládnymi
inštitúciami.
CETIR
V rámci tohto nástroja bola v roku 2016 v Kosove podporená jedna aktivita – študijná návšteva
venovaná zavádzaniu EÚ princípov do ekologicky orientovanej poľnohospodárskej výroby
6

V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99.

32

v sume 5 860 EUR.
Mikrogranty
Aj v roku 2016 bolo v Kosove realizovaných 7 mikrograntov, ktoré boli väčšinou zamerané
budovanie občianskej spoločnosti. Smerovanie mikrograntovej pomoci bolo najmä
oblastí s menšinovými a národnostnými skupinami.

na
do

Vládne štipendiá
V roku 2016 boli po druhýkrát pre Kosovo poskytnuté 3 štipendiá na štúdium na verejných
vysokých školách na Slovensku, pričom pri posudzovaní kandidátov sa prihliadalo na etnickú
kompozíciu Kosova.

BIELORUSKO
Rozvojová spolupráca s Bieloruskom bola v roku 2016 realizovaná formou malej dotačnej
schémy a cez programy CETIR a vládne štipendiá.
Malá dotačná schéma
V roku 2016 sa začal realizovať projekt schválený v druhej výzve roku 2015 s názvom „Využitie
skúseností transformácie regionálneho trhového prostredia“ s cieľom prispieť
k posilneniu
rozvojového rozmeru bilaterálnych vzťahov SR s Bieloruskom, spoločne partnerstvom nabudiť
a podporiť transformáciu regionálneho trhového prostredia malého
a stredného podnikania
a spoločenstva v Bielorusku (cez komplexný prístup, budovanie personálnych kapacít v
inštitúciách BY), odovzdávanie transformačných skúseností SR
v hospodárskej a
spoločenskej sfére, rozšírenie ekonomickej spolupráce medzi Slovenskom
a Bieloruskom.
CETIR
V rámci CETIR bola v roku 2016 zrealizovaná jedna aktivita - študijná návšteva za účelom
skúmania kultúrno-historickej pamäte národa s nákladmi v hodnote 4 867 EUR.
Vládne štipendiá
V akademickom roku 2016/2076 boli udelené 3 štipendiá pre vysokoškolských študentov
verejných vysokých školách na Slovensku.

na

GRUZÍNSKO
Rozvojová spolupráca s Gruzínskom bola v roku 2016 realizovaná formou malej dotačnej
schémy, cez Program odovzdávania skúseností – Východné partnerstvo, programy CETIR
a
Program podnikateľských partnerstiev, mikrogranty, vládne štipendiá.
Malá dotačná schéma
V roku 2016 bol schválený projekt „Harmonizácia analytických metód v Národnej agentúre
životného prostredia Gruzínska s požiadavkami novelizovanej Rámcovej smernice o vode
2013/39/EÚ“, ktorého cieľom je zavedenie analytických metód plne kompatibilných
s
požiadavkami na kvalitu poskytovaných dát aj s prihliadnutím na prístrojové vybavenie
partnerskej organizácie. Ďalej bol schválený projekt „Monitoring a hodnotenie dopadov sucha na
ochranu vôd a ich racionálneho využívania v Gruzínsku“, ktorý je zameraný na monitoring a
hodnotenie sucha, stanovenie funkčnej inštitucionálnej a organizačnej štruktúry s presne
stanovenými kompetenciami na zmiernenie dopadov sucha a systém skorého varovania.
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Cieľom projektu „Efektívne riadenie projektov vodného hospodárstva v Gruzínsku:
Implementácia metodiky EU a EBOR“, ktorého realizácia začala v roku 2015 je vytváranie
podmienok pre implementáciu smerníc EU v oblasti ochrany vôd a odpadového hospodárstva.
Projekt „Národný konvent o EÚ v Gruzínsku“ schválený ešte v roku 2015 sa primárne zameriava
na inštitucionalizáciu verejnej debaty o otázkach vzťahu Gruzínsko – EÚ na báze partnerstva
vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií, ako aj na posilnenie kapacít
Gruzínska na implementáciu Asociačnej dohody. V druhej výzve v roku 2015 bol schválený
projekt „Gruzínsko na Európskej ceste“, realizácia projektu však začala v roku 2016. Cieľom
projektu je prostredníctvom zdieľania slovenských skúseností podporiť zlepšovanie spolupráce
občianskej spoločnosti a štátnych inštitúcií v Gruzínsku a to predovšetkým v otázkach súvisiacich
s európskou integráciou. V roku 2016 bol ukončený projekt „Posilnenie procesu ochrany vôd cez
kontrolu vypúšťania odpadových vôd
a monitoringu rizikových vodných útvarov v
Gruzínsku“ zameraný na posilnenie procesu ochrany vôd cez kontrolu vypúšťania odpadových
vôd a monitoringu rizikových vodných útvarov (úseky riek, ktoré nespĺňajú environmentálne
ciele kvality vody ako ich definuje Rámcová smernica EÚ o vodách) v Gruzínsku je v súčasnosti
vysoko aktuálny a pre rozvoj spoločnosti a hospodárstva potrebný.
Program odovzdávania skúseností – Východné partnerstvo
V roku 2016 boli pre Gruzínsko uzavreté zmluvy na 3 aktivity s vo výške 139 817 EUR,
k
čerpaniu došlo však zatiaľ pri týchto projektoch nedošlo, čerpané tak boli prostriedky na projekty
kde boli zmluvy uzavreté ešte v rokoch 2014 a 2015.
Program podnikateľských partnerstiev
V roku 2016 bola realizovaná jedna aktivita s cieľom podpory rozvoja poľnohospodárstva
v
ťažko dostupných horských oblastiach Gruzínska zvyšovaním produktivity a efektívnosti chovu
hovädzieho dobytka vo výške 47 180 EUR.
CETIR
Prostredníctvom programu CETIR boli v Gruzínsku v priebehu roka 2016 zrealizované 3 aktivity
v celkovej výške 103 324 EUR, tieto boli realizované formou študijných návštev zameraných na
legislatívne skúsenosti SR v poskytovaní sociálnych služieb a politiky, víťazov START UP
a študijnej návštevy expertov MF SR.
Mikrogranty
V roku 2016 boli Gruzínsku udelené celkovo 4 mikrogranty celkovo v sume 21 tis. EUR
zamerané na posilnenie občianskej spoločnosti.
Dobrovoľníci
V roku 2016 nebol do Gruzínska vyslaný v rámci SlovakAid vyslaný žiadny nový dobrovoľník.
Vládne štipendiá
Na akademický rok 2016/2017 poskytla SR pre gruzínskych študentov 3 štipendiá na štúdium
na verejných vysokých školách na Slovensku.

UKRAJINA
Rozvojová spolupráca s Ukrajinou bola v roku 2016 realizovaná formou malej dotačnej schémy,
cez Program odovzdávania skúseností – Východné partnerstvo, Program podnikateľských
partnerstiev, mikrogranty, vládne štipendiá
34

Malá dotačná schéma
V roku 2016 bol schválený projekt „Konflikt ako príležitosť - spolupráca komunitných lídrov a
samospráv v riešení konfliktov (následkov vojny) na miestnej úrovni“ s cieľom zefektívniť
spolupráce vládneho a mimovládneho sektora v oblasti riešenia konfliktov a dôsledkov vojny na
úrovni samospráv. Ďalším z projektov schválených v roku 2016 je “Občianska spoločnosť a
verejná správa – skutočne spoločne“ s cieľom prispieť k efektívne fungujúcej štátnej správe a
rozvoju občianskej spoločnosti v Karpatskej časti Západnej Ukrajiny transferom slovenských
skúseností. Projekt „Uplatnenie skúseností so zeleným verejným obstarávaním zo Slovenska na
Ukrajine“ má za cieľ prispieť k efektívnejšiemu fungovaniu štátnej správy a občianskej
spoločnosti na Ukrajine zvýšením kompetencie štátnej správy, samosprávy a občianskej
spoločnosti v Kyjevskom regióne na realizáciu zeleného verejného obstarávania (VO) a zvýšiť
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.
Projekt „Budovanie kapacít NAPA pre otvorenú miestnu správu a samosprávu“ bol schválený v
druhej výzve roku 2015, realizovať sa však začal v apríli 2016. Je zamerané na odborné
vzdelávanie kapacít Národnej akadémie verejnej správy v téme uplatňovania princípov
otvoreného spravovania vecí verejných v miestnej správe a samospráve. Cieľom projekt
„Budovanie kapacít na reformu energetického sektora Ukrajiny“ prebiehajúcom do konca roku
2016 je podpora reformovaného procesu na Ukrajine v oblasti zvyšovania energetickej
efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom projektu „Skutočne spoločne
2.0 - podpora rozvoja občianskej spoločnosti a zvyšovania kvality spravovania územia na
Ukrajine a transfer slovenských skúseností“ je podporiť rozvoj občianskej spoločnosti
a
zvyšovanie kvality spravovania v štyroch hraničných oblastiach Západnej Ukrajiny Zakarpatskej, Ľvovskej, Ivano-Frankovskej a Černivetskej. Projekt „Transparentné, finančne
zdravé a konkurencieschopné samosprávy na Ukrajine“ má za cieľ podporiť regionálny rozvoj
na Ukrajine prostredníctvom transferu know-how z úspešných aktivít realizovaných v SR.
Projekt „Škola aktívneho občianstva, Ukrajina – Slovensko chce odovzdať unikátne slovenské
skúsenosti z oblasti budovania autentickej demokratickej samosprávy, komunitných iniciatív,
občianskej participácie na miestnej úrovni, ochrany práv, ale aj riešenia konfliktov a problémov
pri rozvoji regiónov a komunít. V roku 2016 bol ukončený projekt „Škola lokálnej demokracie,
Ukrajina – Slovensko“, ktorého cieľom bolo podporiť demokratizačný proces formou zdieľania
transformačných skúseností SR v oblastiach relevantných pre prijímateľov.
Finančná humanitárna pomoc
V roku 2016 bola Ukrajine poskytnutá finančná humanitárna pomoc určená najmä pre detské
domovy, obete ozbrojeného konfliktu a odmínovanie Ukrajiny.
Finančné príspevky
Boli poskytnuté na podporu energetickej efektívnosti a bezpečnostného sektora.
Mikrogranty
V roku 2016 boli na Ukrajine realizované 2 mikrogranty v celkovom objeme cca.10 tis. EUR.
Obsahovo boli zamerané na podporu občianskej spoločnosti a prehĺbenie slovensko – ukrajinskej
spolupráce v rôznych oblastiach.
Program odovzdávania skúseností – Východné partnerstvo
V roku 2016 boli pre Ukrajinu uzavreté zmluvy na 3 aktivity s vo výške 270 878 EUR, k čerpaniu
došlo však zatiaľ len pri jednej a to zameranej na uplatnenie skúseností so zeleným verejným
obstarávaním zo Slovenska na Ukrajine vo výške 54 543,48 EUR.
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Program podnikateľských partnerstiev
V roku 2016 bola realizovaná jedna aktivita s cieľom podpory bezodpadového spracovania
nebezpečných biologických odpadov na produkty vhodné pre intenzívne ekologické
poľnohospodárstvo vo výške 50 00 EUR.
Vládne štipendiá
Na akademický rok 2016/2017 poskytla SR pre ukrajinských študentov 4 štipendiá .

4.3 Program podnikateľských partnerstiev – PPP
Program podnikateľských partnerstiev je zameraný na zapájanie súkromného sektora do
rozvojových aktivít SlovakAid. Program podporuje synergiu medzi cieľmi slovenskej rozvojovej
spolupráce a podnikateľskými cieľmi v rozvojových krajinách. Výsledkom programu je tak vznik
nových partnerstiev s lokálnymi podnikateľmi. PPP zaznamenal
v uplynulom roku žiaduci
posun ku kvalite, doposiaľ však nenaplnil očakávania s ním spojené. Pri ďalšom dolaďovaní jeho
nastavenia a zvyšovaní atraktívnosti pre výraznejšie zapojenie komerčných subjektov do
rozvojových aktivít bude potrebné prehodnotiť celkovú výšku dotácie programu i jednotlivých
projektov, ako i zjednodušenie a zrovnoprávnenie administratívnych podmienok účasti s inými
programami.
Na úrovni EÚ bude nevyhnutné využiť skúsenosti získané počas SK PRES a pri príprave
Európskeho investičného plánu a Európskeho fondu udržateľného rozvoja a po ich sfunkčnení
dosiahnuť efektívne napojenie slovenského podnikateľského sektora na programy uskutočňované
v ich rámci.
Program podnikateľských partnerstiev bude potrebné v maximálne možnej miere prepojiť
s
aktivitami organizovanými MF SR, úverovou schéma s grantovým elementom realizovanú
Eximbankou a programom Rozvojmajstri, aby sa tak maximalizoval efekt koordinácie
a
zároveň podporil zámer zapojenia finančného sektora.
Pre slovenské podnikateľské subjekty je otvorená malá dotačná schéma, start-upy.
Z programu SlovakAid boli v Afganistane, Moldavsku, Gruzínsku a na Ukrajine podporené
celkom 4 projekty z toho 2 v Moldavsku a na Ukrajine zamerané na bezodpadové spracovanie
nebezpečných biologických odpadov na produkty vhodné pre intenzívne ekologické
poľnohospodárstvo, v Gruzínsku to bol projekt zameraný na podpora rozvoja poľnohospodárstva
v ťažko dostupných horských oblastiach zvyšovaním produktivity a efektívnosti chovu
hovädzieho dobytka, v Afganistane zasa projekt zameraný na skúmanie využitia Aquahoder
(Pozn.: prísada do pôdy na zadržiavanie vody) pre poľnohospodársku produkciu v podmienkach
Afganistanu s cieľom znižovania spotreby vody.
Celková výška prostriedkov vynaložených v roku 2016 na PPP dosiahla sumu 197 180 EUR.
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4.4 Program humanitárnej pomoci
Napriek limitom súčasného spôsobu poskytovania humanitárnej pomoci SR sme v uplynulom
období nadobudli cenné skúsenosti pri zvyšovaní operatívnosti našej reakcie na rozličné prírodné
a ľudským zásahom spôsobené nešťastia. Medzníkom sa stal Svetový humanitárny samit v
Istanbule, ktorý nás upozornil na potrebu zásadného prehodnotenia systému poskytovania
humanitárnej pomoci.
Počet a závažnosť humanitárnych kríz vo svete každoročne rastie a rok 2016 tento trend ďalej
len potvrdil. Ku kríze spojenej s pretrvávajúcim vojnovým konfliktom v Sýrii či Jemene a kríze
na Ukrajine, pribudla situácia v Južnom Sudáne či zemetrasenie v severnom Taliansku. Všetky
tieto faktory spolu s celkovou destabilizáciou afrického kontinentu znamenali pokračujúci, aj
keď oproti roku 2015 menší počet utečencov a migrantov do susedných krajín Sýrie, najmä
Turecka a krajín Európskej únie, najmä Grécka, v menšej miere Talianska. Aj rok 2016 sa tak
niesol v duchu hľadania trvalého riešenia tzv. európskej migračnej krízy a pomoci utečencom
aj hosťujúcim krajinám. SR reagovala na vzniknuté humanitárne výzvy operatívne.
V reakcii na humanitárne výzvy spojené s krízou v Sýrii vyhlásilo MZV a EZ SR/SAMRS pre
Sýriu a susedné krajiny dve výzvy, ktoré vygenerovali 8 humanitárnych projektov dotovaných
sumou 1 197 594 EUR. Tieto sú realizované aj nasledovnými aktérmi: nadáciou Habitat for
Humanity International, Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, nadáciou
Magna, tiež Adventistickou agentúrou pre pomoc a rozvoj a nadáciou Integra. V rámci „Výzvy
k ľudskosti“ bol okrem toho MF SR poskytnutý finančný príspevok vo výške 500tis. EUR pre
projekty slovenských MVO na vzdelávania utečencov v Sýrii a okolitých krajinách.
Celková humanitárna pomoc SR v roku 2016 dosiahla hodnotu 3 631 746 EUR a to formou
finančných príspevkov poskytnutých MZVaEZ SR vo výške 2 680 001 EUR čo je 73% a
materiálnej pomoci realizovanej Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom obrany SR, Správou
štátnych hmotných rezerv SR a Evanjelickou diakoniou vo výške 951 745 EUR, čo je 27%.
Štruktúra humanitárnej pomoci za rok 2016 je znázornená v tabuľke č. 5. Z nej vyplýva, že SR
poskytla najvyšší objem humanitárnej pomoci, viac ako polovicu všetkých prostriedkov,
Sýrii a susedným krajinám v rámci pomoci utečencom vo výške 1 890 823, ďalej Grécku (na
riešenie utečeneckej krízy) 551 877 EUR a Čiernej Hore vo výške 524 784 EUR.
Tabuľka č. 5 - Humanitárna pomoc SR poskytnutá v roku 2016
Krajina
Druh humanitárnej pomoci
Humanitárna
pomoc
materiálna
Humanitárna pomoc ukrajinskému
22 259
obyvateľstvu na východe krajiny
Humanitárna pomoc pre obete
ozbrojeného konfliktu, pre detské
Ukrajina
domovy, na liečebno-rehabilitačné
pobyty na Šírave pre UA občanov,
zverenecký fond NATO na
odmínovanie
Humanitárna pomoc pre detskú
Egypt
onkologickú nemocnicu v Káhire
Humanitárna pomoc pre Červený
22 674
Bosna
a Hercegovina kríž Bosna a Hercegovina

Humanitárna
pomoc
finančná

173 000

10 000
5 000
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Macedónsko
Čierna Hora
Srbsko

Humanitárna pomoc Macedónskej
republike v reakcii na záplavy
Humanitárna pomoc republike
Čierna Hora
Humanitárna
pomoc
pre
novorodencov a deti najmä v
utečeneckom tábore v Subotici

Humanitárna pomoc pre sýrskych
utečencov na nákup liekov
a potravín pre najviac postihnuté
a zraniteľné skupiny obyvateľstva,
nákup zdravotníckych zariadení
Sýria a susedné pomoc sýrskym utečencom –
humanitárne projekty SAMRS
krajiny
pre
projekty
Sýria - Výzva k príspevok
slovenských MVO zamerané na
ľudskosti
vzdelávanie utečencov v Sýrii a
okolitých krajinách
Humanitárna pomoc na zvládnutie
Grécko
dopadov migračnej krízy
Dobrovoľný finančný príspevok
na
vybavenie
kliník
v
utečeneckých táboroch
Južný Sudán
Dobrovoľný finančný príspevok
na
zabezpečenie
fungovania
medicínskeho centra sv. Bakhity v
Yei
Jordánsko
Finančná humanitárna pomoc pre
sýrskych utečencov v Jordánsku,
utečenecký
tábor
Zaatari,
neďaleko mesta Mafraq
Libanon
Finančná humanitárna pomoc pre
deti sýrskych utečencov v,
renovácia tried školy v Baalbecku
Ekvádorská
Humanitárna
pomoc
na
republika
vybudovanie
zničenej
infraštruktúry
v
dôsledku
zemetrasenia
Afganistan
Humanitárna pomoc pre afgánske
deti na dostavbu školských budov
v areáli v Sharake Azade,
neďaleko mesta Mazar-e-Sharif
Taliansko
Humanitárna
pomoc
na
zmiernenie
dopadov
série
zemetrasení na severe Talianska
Finančný
príspevok
na
Nigéria
poskytnutie zdravotného poistenia
pre vnútorne vysídlené osoby
Sýria

63 323
524 784
10 000

66 892 eur

127 826

1 197 594
498 511

251 813
300 000

30 000

40 000

10 000

50 000

25 000

143 070

10 000
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Európa,
regional/multicountry
SPOLU
V EUR

Humanitárna pomoc SR na pomoc
pri prijímaní migrantov -Líbyjská
pobrežná stráž

50 000

951 745

2 680 001

Graf – humanitárna pomoc SR v roku 2016 podľa zamerania na finančnú a materiálnu

951 745
materiálna
2680001

finančná

Tabuľka – Humanitárna pomoc SR podľa krajín v roku 2016
Krajina
Spolu v EUR
Ukrajina
195 260
Egypt
10 000
Bosna a Herzegovina
27 674
Macedónsko
63 323
Čierna Hora
524 784
Srbsko
10 000
Sýria
204 718
Sýria a susedné krajiny 1 197 594
humanitárne projekty SAMRS
Sýria a susedné krajiny- Výzva
498 511
k ľudskosti -projekty MVO
Grécko
551 877
Južný Sudán
30 000
Jordánsko
40 000
Libanon
10 000
Ekvádor
50 000
Afganistan
25 000
Taliansko
143 070
Nigéria
10 000
Európa/regional/multicountry
50 000
Spolu
3 631 746 EUR
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Graf – Humanitárna pomoc SR podľa krajín v roku 2016
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4.5 Program vládnych štipendií
V súlade s teritoriálnym zameraním Programu vládnych štipendií, vymedzenom v Strednodobej
stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 – 2018, bolo na akademický rok 2016/2017
udelených bolo 48 štipendií, na štúdium nastúpilo 39 študentov.
Do odpočtu v rámci ODA za rok 2016 sú zahrnuté aj štipendiá vlády SR, ktoré boli schválené
pre sýrskych občanov v súlade s uznesením vlády SR č. 568/2015 „k Informácii o podpore aktivít
mimovládnych organizácií pri humanitárnej a integračnej podpore utečencom predložených
iniciátormi petície Výzva k ľudskosti“. V súlade s týmto uznesením bolo udelených 30 štipendií,
na štúdium v SR nastúpilo 23 sýrskych študentov.
Do odpočtu sú tiež zahrnuté aj štipendiá vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí z krajín,
ktoré sú na zozname DAC List of ODA Recipients (Kirgizsko, Srbsko a Ukrajina).
MŠVVaŠ SR tak celkovo financovalo výdavky spojené s poskytovaním štipendií vlády SR 422
študentom z partnerských krajín, spolu s tými ktorým bolo štipendium priznané
aj
v predchádzajúcich akademických rokoch. Bližšie informácie o výške výdavkov MŠVVŠ SR sú
uvedené v časti 3.4 tohto materiálu.

4.6 Program vysielania rozvojových dobrovoľníkov a civilných expertov do
rozvojových krajín
Program vysielania rozvojových dobrovoľníkov je od roku 2012 integrálnou súčasťou
rozvojových aktivít SlovakAid a má pozitívnu odozvu v mimovládnom sektore, v médiách
i v širšej verejnosti. Jeho hlavným cieľom je podpora projektov a aktivít SlovakAid. Program
zároveň umožňuje mladým ľuďom získať praktickú skúsenosť s prácou v rozvojových krajinách.
Prispieva tak k budovaniu personálnych kapacít, ktoré majú následne možnosť uplatniť sa
v štátnych inštitúciách, rozvojových mimovládnych organizáciách, v akademickom alebo
súkromnom sektore. Súčasťou dobrovoľníckych projektov sú aktivity po návrate dobrovoľníka,
ako napríklad prezentácie na školách alebo na podujatiach určených širšej verejnosti. Program
tak prispieva aj k zvyšovaniu verejnej informovanosti a k podpore rozvojového vzdelávania.
V roku 2016 bolo schválených 31 žiadostí o podporu vysielania dobrovoľníkov do 9 rozvojových
krajín v celkovej sume 226 612 EUR, čo je pokles zo 45 dobrovoľníkov, 13 krajín a sumy 300
tis. EUR v roku 2015.
Už štyri roky sa teší veľkej pozornosti aj slávnostné udeľovanie cien najlepším dobrovoľníkom
vyslaným v rámci SlovakAid, ktoré sa koná v priestoroch MZVaEZ SR pod záštitou ministra
zahraničných vecí a európskych záležitostí M. Lajčáka. Oceňovanie dobrovoľníkov za rok 2016
sa konalo 10.apríla 2017.
MZVaEZ SR sa aj počas roku 2016 podieľalo na aktivitách krízového manažmentu mimo územia
SR prostredníctvom pôsobenia civilných expertov. V misiách OBSE má SR zastúpenie v SSM
na UA (10), v misii na dvoch hraničných priechodoch RU/UA (1) v Bosne
a
Hercegovine (1), Kosove (1), Turkmenistane (1) a Macedónsku (1).

4.7 Program rozvojového vzdelávania a verejnej informovanosti v SR
V roku 2016 boli aktivity rozvojového vzdelávania realizované v rámci Akčného plánu pre
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plnenie úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na roky 2012 – 2016.
Akčný plán tvoril súčasť Zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2016, ktorý bol
schválený vládou SR vo februári 2016. V roku 2016 boli v súlade so schváleným akčným plánom
kontrahované projekty MZVaEZ SR v rámci výzvy na rozvojové vzdelávanie v hodnote
139 537,80 EUR. Na projekty verejnej informovanosti bolo vyčlenených 28 700 EUR.
S cieľom zvyšovať povedomie slovenskej laickej a odbornej verejnosti, médií a iných
relevantných aktérov o rozvojovej spolupráci, ako aj ich zainteresovanosť na uvedenej
problematike, realizovalo, resp. spolufinancovala SAMRS v roku 2016 viacero aktivít v oblasti
verejnej informovanosti. V októbri 2016 sa konal tradičný Rozvojový deň v Starej tržnici.
V roku 2016 napr. SAMRS zorganizovala výstavu fotografií venovaných rozvojovej pomoci
v Izraeli a Keni. Zástupcovia SAMRS sa zúčastnili 35. ročníka stretnutia ministerstiev a agentúr
zodpovedajúcich za plánovanie a financovanie vzdelávania GENE Roundtable 35 vo Florencii.
V priebehu roku 2016 SAMRS vydala viacero informačných materiálov a brožúr,
na
webstránke www.slovakaid.sk boli pravidelne zverejňované informácie o bilaterálnom
programovaní ODA SR. Súčasťou web stránky je aj interaktívna mapa (databáza projektov),
prostredníctvom ktorej je možné získať všetky relevantné informácie o bilaterálnych rozvojových
projektoch financovaných MZVaEZ SR/SAMRS.

4.8 Program budovania kapacít
V rámci Programu budovania kapacít boli na aktivity zamerané na budovanie kapacít agentúry
SAMRS v roku 2016 realizované finančné prostriedky vo výške 7 350 EUR.
So zámerom zvýšiť počet slovenských subjektov participujúcich na projektoch financovaných
z grantov Európskej Komisie v rámci jej rozvojových nástrojov pokračovalo MZVaEZ SR
v podpore realizácie projektov, ktoré už získali zdroje z Európskej Komisie. V roku 2016 rezort
zahraničia schválil financovanie projektov v kontrahovanej hodnote 155 850 EUR,
zameraných na verejnú informovanosť a environmentálne vzdelávanie. Spoločné programovanie
EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce - SP prebieha od roku 2011, kedy sa EÚ zaviazala k jeho
implementácii počas Fóra na vysokej úrovni k efektivite rozvojovej spolupráce (2011, Busan).
Cieľom SP je zefektívnenie, zosúladenie a prevencia duplicity aktivít ČK EÚ
v oblasti
rozvojovej spolupráce. SP tak zvyšuje pozitívny dopad pomoci a prispieva
k
intenzívnejšiemu politickému dialógu s partnerskou krajinou. Materiál definujúci spôsoby
zapojenia sa SR do SO schválila vláda SR v júni 2016.
V roku 2016 MZVaEZ SR pokračovalo v používaní systému pre evidenciu a vykazovanie
rozvojových tokov DEV, ktorý bol aktivovaný v januári 2014. Uvedený systém umožňuje SR
zasielať Výboru OECD pre rozvojovú pomoc dáta o rozvojových tokoch za predchádzajúci rok
v požadovanej detailnej štruktúre. Údaje zo systému DEV boli na jeseň 2016 zverejnené na
webovej stránke www.slovakdev.sk, ktorá v prehľadnej a graficky zaujímavej podobe prezentuje
dáta o rozvojovej pomoci poskytovanej SR.
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5. Vyhodnotenie logickej matice Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 – 2018
Cieľ Skvalitnenie
mechanizmu
rozvojovej
spolupráce
1. Efektívne
nastavenie
legislatívneho
rámca

Výsledok

Novelizácia zákona č.617/2007 Z. z.
o oficiálnej rozvojovej pomoci
a o doplnení zákona č.575/2001 Z. z.
o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov
Novelizácia výnosov č. 134/2011 a
č. 135/2011

Cieľový
Termín

2016

CSP pre Afganistan a CSP pre
Moldavsko vypracované
2014

Vypracovaná Národná stratégia
globálneho vzdelávania na roky
2017 – 2021

Indikátor

Schválenie návrhu nového
zákona v NR SR

2016

2. Kvalitné
nastavenie
strategického
rámca

Zodpovedné
rezorty

2016

MZVaEZ SR

Schválenie návrhov
nových opatrení príslušnou
MZVaEZ SR stálou pracovnou komisiou
Legislatívnej rady vlády
SR
Zohľadnenie konzultácií
s kľúčovými aktérmi
aktívnymi v Afganistane
a v Moldavsku
MZVaEZ SR
Schválenie návrhu CSP
pre Afganistan a
schválenie návrhu CSP pre
Moldavsko vedením
MZVaEZ SR
Schválenie návrhu
Národnej stratégie
MŠVVaŠ SR a
globálneho vzdelávania na
MZVaEZ SR
roky 2017 – 2021 vládou
SR

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2016
Nový zákon o rozvojovej
spolupráci bol schválený
vstúpil do platnosti
k 1.1.2016
Nové opatrenia
k jednotlivým finančným
nástrojom boli schválené
23.3.2016 s účinnosťou od
1.4.2016
CSP pre Moldavsko bol
schválený vedením rezortu
7. 5. 2014.
CSP pre Afganistan bol
schválený vedením rezortu
29. 5. 2014.
V roku 2017 sa plánuje
evaluácia projektov
rozvojového vzdelávania
s cieľom nadobudnúť
potrebné vstupy pre
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Cieľ Skvalitnenie
mechanizmu
rozvojovej
spolupráce

Výsledok

Cieľový
Termín

Zodpovedné
rezorty

Indikátor

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2016
vyhodnotenie efektívnosti
a dopadu programu. Na
Následne bude určený
následný postup, vrátane
určenia garanta témy a
potreby tvorby Národnej
stratégie pre globálne
vzdelávanie pre
nadchádzajúce obdobie. Na
základe stanoviska

Stratégia multilaterálnej rozvojovej
spolupráce SR vypracovaná
2015
Koncepcia k Programu odovzdávania
transformačných skúseností
vypracovaná

2014

Schválenie návrhu
Stratégie multilaterálnej
MZVaEZ SR a
rozvojovej spolupráce SR
MF SR
vládou SR

MZVaEZ SR

Zohľadnenie vyhodnotenia
predchádzajúcich aktivít

MŠVVaŠ SR je daná téma
pokrytá na základných
a stredných školách
prostredníctvom zapájania
prierezových tém do
výučby. Téma zapájania
problematiky GV na
vysokých školách zostáva
otvorená.
Návrh Stratégie
multilaterálnej rozvojovej
spolupráce SR je v procese
prípravy, termín bol
posunutý na rok 2017.
V rámci parciálneho
plnenia úlohy bol
vypracovaný a vedením
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Cieľ Skvalitnenie
mechanizmu
rozvojovej
spolupráce

Výsledok

Cieľový
Termín

Zodpovedné
rezorty

Koncepcia k Programu vládnych
štipendií vypracovaná

2015

3. Posilnenie
Zvýšený objem bilaterálnej ODA
finančného rámca v závislosti od vývoja ekonomickej
situácie v SR

každoročne

Indikátor

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2016

Schválenie návrhu
koncepcie k Programu
odovzdávania
transformačných
skúseností
Zohľadnenie vyhodnotenia
predchádzajúcich aktivít
Schválenie návrhu
koncepcie k Programu
vládnych štipendií vládou
SR

rezortu schválený
(5. 2. 2015) programový
dokument k CETIR, ktorý
je momentálne predmetom
aktualizácie.
V dôsledku výrazných
zahranično-politických
zmien, najmä v kontexte
migračnej krízy, sa
MZVaEZ SR a MŠVVaŠ
SR v roku 2016 zamerali
na nastavenie mechanizmu
poskytnutia dodatočných
vládnych štipendií pre
študentov pochádzajúcich
z krajín zasiahnutých
krízou. Po vyhodnotení
prvého ročníka tejto
pilotnej časti programu
pristúpime k tvorbe novej
koncepcie k Programu
vládnych štipendií.
V porovnaní s rokom
2015, keď bola celková
ODA na úrovni 78 059
627,09 EUR, došlo v roku
2016 k nárastu o 20 237

MZVaEZ SR a
MŠVVaŠ SR

Percentuálny nárast ODA
MZVaEZ SR a SR v porovnaní
relevantné
s predošlým kalendárnym
ÚOŠS
rokom
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Cieľ Skvalitnenie
mechanizmu
rozvojovej
spolupráce

4. Posilnenie
koherencie
politík pre rozvoj

Výsledok

Cieľový
Termín

Zodpovedné
rezorty

Aktívne zapájanie rezortov do práce
Koordinačného výboru

Počet rokovaní
Koordinačného výboru, 3x
ročne

každoročne

Stratégia koherencie politík pre
rozvoj vypracovaná

Indikátor

2016

MZVaEZ SR

MZVaEZ SR
a iné rezorty

Schválenie stratégie
koherencie politík pre
rozvoj vládou SR

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2016
031 EUR, čo predstavuje
nárast o cca 25 % a to
hlavne v dôsledku
zvýšenia objemu
príspevkov SR do
medzinárodných
organizácií a na
humanitárnu pomoc.
V roku 2016 sa
uskutočnilo 1 zasadnutie
Koordinačného výboru pre
rozvojovú spoluprácu SR.
Ku zvolenej stratégii
implementácie SDGs
v externom prostredí sa
uskutočnilo 1 stretnutie
medzirezortného
charakteru. Spolupráca
a aktivity vo vzťahu ku
koordinačných potrebám
bola priebežne a plynule
zabezpečovaná.
V roku 2016 sa koncepčné
aktivity pozastavili
vzhľadom na prebiehajúce
predsedníctvo v Rade EÚ.
46

Cieľ Skvalitnenie
mechanizmu
rozvojovej
spolupráce
5. Zvýšenie
zapojenia aktérov
do rozvojovej
spolupráce SR

Výsledok

Cieľový
Termín

Zodpovedné
rezorty

Podnikatelia zapojení do projektov
SlovakAid

Indikátor

Počet podnikateľov
zapojených do aktivít
SlovakAid vrátane
partnerstiev s inými
aktérmi, 5 ročne
každoročne

MZVaEZ SR

Mestá a obce zapojené do projektov
SlovakAid
každoročne

MZVaEZ SR

Poslanci NR SR a Európskeho
parlamentu zapojení do rozvojovej
spolupráce SR
každoročne

MZVaEZ SR

Počet miest a obcí
zapojených do aktivít
SlovakAid vrátane
partnerstiev s inými
aktérmi, 2 ročne
Počet podujatí za účasti
poslancov NR SR a
Európskeho parlamentu,
2x ročne

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2016
Z programu SlovakAid
boli v Afganistane,
Moldavsku, Gruzínsku
a na Ukrajine podporené
celkom 4 projekty.
Taktiež sa v spolupráci
s Európskou Komsiou
uskutočnil odborný
seminár pre krajiny V4
o zapájaní
podnikateľského sektora
„Private sector
development“ do
rozvojovej spolupráce.
Zástupcovia ZMOS sa
zúčastnili ako experti v 4
projektoch SlovakAid.
Predstavitelia MZVaEZ sa
zúčastňovali na aktivitách
ZMOS a Únie miest.
SAMRS zorganizovala
výstavy fotografií
venovaných rozvojovej
pomoci v Izraeli a Keni,
ktoré boli k dispozícii aj
počas Dňa otvorených
dverí v NR SR.
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Cieľ Skvalitnenie
mechanizmu
rozvojovej
spolupráce

Výsledok

Slovenské subjekty zapojené do
rozvojových projektov
spolufinancovaných z grantov EK

Cieľový
Termín

každoročne

Zodpovedné
rezorty

MZVaEZ SR

Slovenské subjekty zapojené do
rozvojových projektov v rámci
medzinárodných finančných
inštitúcií

každoročne

MF SR

Indikátor

Počet projektov
spolufinancovaných z
grantov EK, v ktorých sú
zapojené slovenské
subjekty, 5 ročne
Počet projektov v rámci
medzinárodných
finančných inštitúcií,
do ktorých sa zapojili
slovenské subjekty, 5
ročne

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2016
Poslanci boli aktívne
zapájaní do legislatívneho
procesu nového zákona
o rozvojovej spolupráci.
V kontexte slovenského
predsedníctva v Rade EÚ
bol zahájený pravidelný
dialóg s predstaviteľmi EP.
V roku 2016 bol schválený
1 projekt
spolufinancovaný
z grantov EK.
Na základe dostupných
informácií za rok 2016
slovenské subjekty boli
zapojené len do
obmedzeného počtu (4)
projektov v rámci
medzinárodných
finančných inštitúcií
nakoľko Rada Guvernérov
EBOR ukončila
fungovanie viazaných
fondov k 1.1.2016. Bolo
síce predložených v roku
2016 celkom 14 ponúk do
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Cieľ Skvalitnenie
mechanizmu
rozvojovej
spolupráce

Výsledok

Cieľový
Termín

Zodpovedné
rezorty

Indikátor

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2016
medz. tendrov, tie budú
však vyhodnotené až
v r.2017
- 2 Projekty s UNDP:
Rozvojmajstri:
www.rozvojmasjti.com

a Verejné financie v rámci
„Partnerstva SR a UNDP
pre výsledky
v medzinárodnej
rozvojovej spolupráci“
a „Transformatívne
vládnutie a financovanie“
(TGFF)
- 2 projekty Svetovej
banky.
Kontaktné miesto pre podnikateľský
sektor vytvorené

2015

Kontaktné miesto
poskytuje konzultácie
o podnikateľských
príležitostiach
MF SR,
v rozvojových krajinách
MZVaEZ SR a
poskytovaných
SARIO
medzinárodnými
finančnými inštitúciami
záujemcom na dennej báze

V oblasti spolupráce so
súkromným sektorom
spustilo MF SR spolu s
Rozvojovým programom
Organizácie spojených
národov (UNDP) v máji
2015 činnosť kontaktného
miesta pre verejný a
súkromný sektor (PSLO)
pod názvom
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Cieľ Skvalitnenie
mechanizmu
rozvojovej
spolupráce

6. Skvalitnenie
monitorovania
a evaluácie

Výsledok

Cieľový
Termín

Zodpovedné
rezorty

Stratégia monitorovania a evaluácie
vypracovaná
2014

MZVaEZ SR

každoročne

MZVaEZ SR

Evaluácie realizované na základe
schválenej stratégie

Indikátor

Schválenie návrhu
strategického dokumentu
k monitorovaniu
a evaluácii vedením
MZVaEZ SR
Realizované evaluácie 2x
ročne

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2016
„Rozvojmajstri“
(www.rozvojmajstri.com).
Projekt pomáha
slovenským firmám a
technickým expertom
presadiť sa v tendroch
medzinárodných
organizácií a
medzinárodných
finančných inštitúcií.
Stratégia monitorovania
a evaluácie bilaterálnej
rozvojovej spolupráce SR
bola schválená vedením
rezortu 2. 10. 2014.
V roku 2016 neboli
realizované žiadne
evaluácie. Došlo však k
finalizácii príručky
evaluácie v spolupráci
s UNDP, ktorá bude
kľúčovým nástrojom pre
ich systémovú realizáciu.
Taktiež sa pristúpilo
k nastaveniu potrebných
mechanizmov v rámci
MZVaEZ/SAMRS na
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Cieľ Skvalitnenie
mechanizmu
rozvojovej
spolupráce

Výsledok

7. Zlepšenie
štatistického
vykazovania
rozvojových
tokov SR

Aktivácia online systému pre
evidenciu a vykazovanie
rozvojových tokov SR

8.Zvýšenie
transparentnosti
v súlade so
záväzkami
z Busanu

Spoločný otvorený štandard pre
zverejňovanie informácií
implementovaný

9. Posilnenie
personálnych
kapacít štátnej
správy v oblasti

Rotačný mechanizmus diplomatov a
rozvojových pracovníkov MZVaEZ
SR/SAMRS zavedený

Cieľový
Termín

2014

Zodpovedné
rezorty

MZVaEZ SR

2015

MZVaEZ SR

2015

MZVaEZ SR

Indikátor

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2016

spustenie programu
evaluácií v plnom rozsahu
v roku 2017.
Dáta o rozvojových tokoch Systém pre evidenciu
SR zasielané do OECD sú a vykazovanie
v súlade s požiadavkami
rozvojových tokov DEV
DAC/OECD
bol aktivovaný v januári
2014 a dáta o rozvojových
tokoch SR za rok 2016
boli zaslané DAC/OECD
v požadovanej štruktúre.
Zverejňovanie
V roku 2016 MZVaEZ SR
komplexných a aktuálnych pokračovalo
informácií na webovom
v zverejňovaní informácií
sídle MZVaEZ
na webovom sídle
SR/SAMRS v súlade
agentúry SAMRS, ako aj v
s otvoreným štandardom
zverejňovaní komplexných
štatistických dát
o rozvojovej spolupráci
SR na webovom sídle
www.slovakdev.sk.
Vyslanie rozvojových
V roku 2016 pôsobili
diplomatov na ZÚ SR vo
rozvojoví diplomati
všetkých 3 programových MZVaEZ SR na ZÚ
krajinách
Kišiňov a ZÚ Nairobi.
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Cieľ Skvalitnenie
mechanizmu
rozvojovej
spolupráce
rozvojovej
spolupráce

Výsledok

Cieľový
Termín

Pilotný vzdelávací program
zamestnancov štátnej správy
a územnej samosprávy vytvorený

2014,
následne
každoročne
po
vyhodnotení
pilotnej
aktivity

10. Zefektívnenie
implementačného
rámca

Zodpovedné
rezorty

Nové nástroje bilaterálnej rozvojovej
spolupráce (blokové dotácie, startup, úvery s grantovým elementom,
dodávanie tovarov a služieb)
pripravené a schválené

Priebežne

MZVaEZ SR

MZVaEZ SR

Indikátor

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2016

Vzdelávací program dokument schválený
Diplomatickou akadémiou
MZVaEZ SR
Zohľadnenie konzultácií
o potrebách s kľúčovými
aktérmi
Počet vzdelávacích aktivít,
1 (časová dotácia 30
hodín)
Počet absolventov
vzdelávacieho programu,
25 ročne

Vzdelávací program pre
zamestnancov štátnej
správy k rozvojovej
pomoci sa v r. 2016
neuskutočnil z dôvodu
nezáujmu. V oblasti
rozvojovej spolupráce sa
uskutočnili dve prednášky
pod vedením R SAMRS.
Prednášky sa uskutočnili
v rámci programu pre
ekonomických diplomatov
a atestačného vzdelávania
– program A. Uskutočnila
prednáška na tému
„Rozvojové
projekty medzinárodných
finančných inštitúcií pod
vedením MF SR.
V roku 2016 pokračovali
stretnutia s relevantnými
partnermi ohľadom
efektívneho nastavenia
modalít, najmä CETIR
podnikateľské partnerstvá
a úver s grantovým
elementom.

Zavedenie nových
nástrojov
Implementácia nových
nástrojov v praxi

52

Cieľ Skvalitnenie
mechanizmu
rozvojovej
spolupráce

Výsledok

Cieľový
Termín

Zodpovedné
rezorty

Príručka k prierezovým témam
rozvojovej spolupráce vypracovaná
2015

11. Zvýšenie
podpory
verejnosti pre
aktivity
SlovakAid
a globálne témy

MZVaEZ SR

Podujatia určené verejnosti
zorganizované

každoročne

MZVaEZ SR

Indikátor

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2016

Vypracovaná príručka
(publikácia
/dokument) a jeho
zverejnenie na webovom
sídle SAMRS/MZVaEZ
SR
Aplikácia príručky v rámci
projektového cyklu
Počet podujatí
organizovaných pre
verejnosť, 4x ročne

Návrh Príručky
k prierezovým témam
rozvojovej spolupráce
nebol v roku 2016
dokončený z dôvodu
prebiehajúcej prípravy
a výkonu predsedníctva
v Rade EÚ.
Veľkej pozornosti
verejnosti sa teší
udeľovanie cien najlepším
dobrovoľníkom vyslaným
v rámci SlovakAid, ktoré
sa konalo pod záštitou
ministra zahraničných vecí
a európskych záležitostí
M. Lajčáka. Oceňovanie
dobrovoľníkov za rok
2015 sa konalo 11.februára
2016. Rezort v spolupráci
s ďalšími aktérmi
SlovakAid
spoluorganizoval tradičné
podujatie „Rozvojový
deň“ 14.10.2016 v Starej
Tržnici.
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Cieľ Skvalitnenie
mechanizmu
rozvojovej
spolupráce

Výsledok

Cieľový
Termín

Zodpovedné
rezorty

Indikátor

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2016
V roku 2016 SAMRS tiež
zorganizovala výstavy
fotografií venovaných
rozvojovej pomoci v
Izraeli a Keni, ktoré boli k
dispozícii aj počas Dňa
otvorených dverí v NR SR
a na webe vrátane
sociálnych sietí.

Médiá zapojené do aktivít SlovakAid

Výsledky prieskumu
verejnej mienky (napr.
Eurobarometer)
potvrdzujúce podporu
aktivít SlovakAid zo
strany slovenskej
verejnosti
každoročne

MZVaEZ SR

SAMRS vydala viacero
informačných materiálov
a brožúr. Na webstránke
www.slovakaid.sk boli
pravidelne zverejňované
informácie o bilaterálnom
programovaní ako aj
interaktívna mapa
projektov. Priebežne boli
upravované dokumenty
v súvislosti so zavádzaním
nového loga Slovakaid
podľa predpísaného
logotypu. Boli vydané 2
nové DVD pod názvom
„Krajina na rázcestí“ a
„Karibu Kenya“.
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Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich zo Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce
SR na rok 2014 – 2018
Výzvy rozvojovej politiky na globálnej úrovni a príspevok SR
V roku 2016 sa Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na rok 2014 – 2018 (ďalej
len „Strednodobá stratégia“) dostala do druhej polovice svojho implementačného obdobia. Jej
hlavnou víziou je prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju, primárne prostredníctvom znižovania
chudoby, posilňovania demokracie a dobrej správy vecí verejných. Toto ťažiskové východisko
stratégie, spolu s jej identifikovanými cieľmi a princípmi
sa v období 2014-2016 ukázalo
ako výsostne aktuálne.
Globálny kontext, z ktorého vyplývajú jednotlivé rozvojové a humanitárne výzvy, sa
dynamicky mení. Hranice medzi rozvojovými a rozvinutými krajinami sa stierajú, niektoré
pôvodne rozvojové krajiny sa stali novými donormi, objavili sa nové priority, spôsoby
financovania, ako aj noví rozvojoví hráči. Ciele udržateľného rozvoja (SDGs) výrazne zmenili
diškurz o rozvojovej spolupráci. Slovensko bolo aktívne zapojené do formovania tejto agendy,
ktorá je založená na troch pilieroch udržateľného rozvoja – sociálnom, ekonomickom
a
environmentálnom. Rok 2015 sa niesol v duchu ich prípravy a rok 2016 bol rokom začatia ich
implementácie aj v podmienkach Slovenskej republiky (Stratégia implementácie Agendy 2030 v
externom prostredí). Princípy efektívnej spolupráce, koherencie a vzájomnej zodpovednosti – na
ktorých stavia aj Strednodobá stratégia - sa tak prominentne dostávajú do popredia. Ďalším
faktorom, ktorý výrazne ovplyvnil spôsob naplňovania Strednodobej stratégie, sa stala migrácia.
Potreba presmerovania zdrojov a kapacít na riešenie akútnych potrieb migrantov ovplyvnila aj
spôsob realizácie pôvodných cieľov Strednodobej stratégie.
Roky 2014-2016 v rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky boli spojené aj s ďalšími
dôležitými podnetmi. Európsky rok rozvoja, po prvý raz od r. 1983 venovaný vonkajšej činnosti
Európskej únie a jej úlohe vo svete, predstavoval jedinečnú príležitosť priblížiť verejnosti zmysel
rozvojovej spolupráce EÚ i Slovenska. V roku 2016 sa SR aktívne podieľala
na
formovaní a realizácii rozvojovej politiky EÚ, pričom kládla dôraz na boj proti chudobe,
dodržiavanie ľudských práv, princípov demokracie a právneho štátu v partnerských krajinách.
Kľúčovým momentom bolo predsedníctvo SR v Rade EÚ v druhej polovici 2016 (SK PRES),
počas ktorého ako najdôležitejšie témy rezonovala revízia Európskeho konsenzu o rozvoji
vo
vzťahu k implementácii Agendy 2030, sfunkčnenie Externého investičného plánu, efektívna
reakcia na humanitárne krízy a diskusia o budúcom rámci partnerstva medzi EÚ a skupinou
krajín Afriky, Karibiku a Tichomoria.
Dôležitý míľnik v rozvojovej spolupráci uplynulých rokov predstavuje aj prijatie novej
právnej úpravy, zákona č. 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý vytvoril potrebný rámec činnosti v oblasti rozvojovej spolupráce
a zaviedol niektoré nové modality jej vykonávania. Schválenie tejto právnej normy NR SR si
vyžiadalo vypracovanie viacerých vykonávacích predpisov a ďalších podzákonných interných
noriem presnejšie definujúcich postupy štátnych orgánov pri takýchto aktivitách.
Pokračujúcou je však výzva súvisiaca s potrebou riešenia štrukturálnych problémov
rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, za ktoré možno označiť jej rozdrobenosť, potrebu
doplňujúcej právnej úpravy, nedostatočnej rozpočtovej alokácie, či posilnenia kapacity národnej
rozvojovej agentúry.
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Sektorové zameranie
Strednodobá stratégia definuje ako sektorálne priority nasledujúcich sedem oblastí:
1. Vzdelávanie – odborné vzdelávanie so zameraním na vstup na trh práce a vlastné
podnikanie, vzdelávanie učiteľov, vybavenie školských zariadení;
2. Zdravotníctvo – základná zdravotná starostlivosť, výživové programy, vzdelávanie
a
osveta obyvateľstva v oblasti prevencie a zdravotnej starostlivosti, vzdelávanie
zdravotníckeho personálu;
3. Dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti – riadenie verejných
financií, reforma verejného sektora, podpora právneho štátu a účasti občianskej
spoločnosti na demokratických procesoch, reforma bezpečnostného sektora, aktivity
civilných expertov v medzinárodnom krízovom manažmente;
4. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo – zavádzanie nových techník a postupov,
spracovania poľnohospodárskych produktov so zameraním na ich marketing a predaj,
potravinová bezpečnosť, ochrana pôdy;
5. Voda a sanitácia – zásobovanie pitnou vodou, vodné a odpadové hospodárstvo;
6. Energetika – so zameraním na energetickú bezpečnosť a alternatívne zdroje;
7. Podpora tvorby trhového prostredia a malého a stredného podnikania.
Doterajšie skúsenosti s implementáciou projektov, ako aj s požiadavkami a potrebami
partnerských krajín, vypovedajú o vhodne zvolených oblastiach. Výrazným faktorom je aj
skutočnosť, že v dôsledku limitovaných finančných prostriedkov sa preukázalo ako efektívne
sústrediť sa na užšie vyprofilovaný súbor tematických aktivít, najmä so zreteľom na skúsenosti,
ktorými SR vo zvolených oblastiach disponuje. Momentálne sektorové zameranie rozvojovej
spolupráce SR nevyžaduje rozsiahlu modifikáciu. Potrebnú mieru flexibility, ktorá reflektuje
aktuálnu situáciu, zabezpečujeme prostredníctvom každoročnej prípravy Zamerania rozvojovej
spolupráce SR.
Aktivity realizované v rámci sektorových priorít (najmä v oblasti verejných financií,
zdravotníctva, poľnohospodárstva a vody a sanitácie) predstavujú reálnu pridanú hodnotu
rozvojovej spolupráce SR, preukázali svoju opodstatnenosť a preto bude aj v nasledujúcom
období implementácia Strednodobej stratégie na podporu programovej i projektovej spolupráce
po tejto línii zachovaná. Po ukončení implementačného obdobia stratégie však bude preskúmaná
možnosť doplnenia sektorových priorít, resp. ich prehodnotenia. Je nutné brať
do úvahy
súčasné trendy, v rámci toho najmä implementáciu agendy udržateľného rozvoja, prehlbujúci sa
deficit potrieb a zdrojov na humanitárne potreby, ale aj trend postupnej digitalizácie rozvojovej
spolupráce. Trvalá pozornosť bude venovaná aj témam, ktoré rezonovali ako národné priority
počas slovenského predsedníctva. Pokračovať bude aj náš zámer prostredníctvom vzdelávacích
aktivít zameraných na deti utečencov a migrantov, resp. vzdelávanie v kontexte kríz priamo
v postihnutých krajinách prispieť k zamedzeniu vzniku ďalšej stratenej generácie.
V programoch, projektoch a aktivitách SlovakAid boli počas obdobia implementácie stratégie
primerane reflektované aj viaceré prierezové témy (rodová rovnosť, ochrana životného
prostredia, ľudské práva a dobrá správy vecí verejných). V súvislosti
s
dramatickým postupom klimatických zmien nadobudla na dôležitosti téma ochrany životného
prostredia, preto bude táto problematika v plnom rozsahu zakomponovaná do aktivít rozvojovej
spolupráce SR. Počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa SR významných spôsobom
zapojila do hľadania konsenzu medzinárodnej komunity v tejto oblasti aj prostredníctvom COP
22. Prominentná pozornosť bola počas predsedníctva venovaná aj rodovej rovnosti, a to osobitne
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v kontexte humanitárnej pomoci a eliminácie rodovo orientovaného násilia. V roku 2015 a 2016
sa v tejto súvislosti uskutočnili školenia pre predstaviteľov štátnej správy. Od roku 2016 sa SR
zapojila do vykazovania záväzkov plynúcich z EU Gender Action Plan.
Teritoriálne zameranie
Strednodobá stratégia stanovuje desať teritoriálnych priorít. V dvoch nosných programoch
SlovakAid (Program rozvojových intervencií a Program odovzdávania transformačných
skúseností) SR spolupracovala s partnerskými krajinami nasledovne:
1. Programové krajiny: Afganistan, Keňa, Moldavsko
2. Projektové krajiny: Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kosovo,
Ukrajina
3. Krajina s mimoriadnymi humanitárnymi a rozvojovými potrebami: Južný Sudán
Z doterajších poznatkov možno vyvodiť, že teritoriálne zameranie bolo stanovené
vyváženým spôsobom, v optimálnej kombinácii nízko a stredne príjmových krajín, zohľadňujúc
aj politické priority Slovenskej republiky. Preto nie je potrebné pristúpiť k jeho zásadnému
prepracovaniu. Tým by mal byť zároveň vytvorený predpoklad efektívnosti našich rozvojových
intervencií. Dôležitý impulzom pre rozšírenie rozvojovej spolupráce s Afganistanom bude
realizácia dodatočného príspevku SR pre rozvojové potreby krajiny deklarovaná
na
medzinárodnej konferencii o Afganistane 04.-05.10.2016 v Bruseli. Predmetom nášho záujmu
však musí byť aj stagnácia rozvojovej spolupráce s Bieloruskom, ktorej príčinou však je situácia
na bieloruskej strane. Na druhej strane, v súvislosti s prípravou novej Strednodobej stratégie treba
zvážiť vhodnosť regionálnej namiesto orientácie na konkrétne krajiny.
Na základe skúseností s rozvojovou spoluprácou v predchádzajúcom období, ako aj
na
základe odporúčaní etablovaných donorov, nie je efektívne rozširovať teritoriálne zameranie pri
aktuálnej miere financovania. Tento krok by viedol k znižovaniu reálneho dopadu rozvojových
aktivít, pri hrozbe nerešpektovania požiadavky udržateľnosti intervencie. Prípadné rozširovanie
teritoriálneho záberu rozvojovej spolupráce SR preto jednoznačne závisí od vyčlenenia väčšieho
objemu rozpočtových zdrojov pre SlovakAid.
Do Zamerania rozvojovej spolupráce na r. 2016 bola v reakcii na migračnú krízu zaradená
ako doplnková teritoriálna priorita rozvojovej politiky SR Sýria a jej susedné krajiny Blízkeho
a Stredného východu, čím sa vytvoril formálny predpoklad osobitného prístupu k ich potrebám.
V súčasnosti asi 1/3 populácie Sýrie sú utečencami a tvoria významnú časť veľkého počtu
nelegálnych migrantov z regiónu Blízkeho a Stredného východu. SR sa aktívne zapájala
v diskusiách o vývoji situácie v Sýrii na vysokej úrovni, napríklad prostredníctvom účasti na
donorskej konferencii „Supporting Syria & Region“ dňa 4. februára 2016 v Londýne, ktorej
usporiadanie nadväzuje na rezolúciu BR OSN č. 2254 z decembra 2015 a na predošlé donorské
konferencie v Kuvajte. SR bolo zastúpené aj na konferencii k Sýrii „Supporting the future of
Syria and the region“, ktorá sa uskutočnila 04.-05.04.2017 v Bruseli.
Úspechom je v tejto súvislosti získanie grantu Zvereneckého fondu EU pre Afriku (2 mil.
EUR) na realizáciu spoločného rozvojového projektu krajín V4 v Keni, ktorého cieľom je tak
riešenie príčin migrácie. Projekt bude mať trvanie 3 roky od podpísania zmluvy a hlavným
partnerom EÚ bude slovenská rozvojová agentúra SAMRS. Je to prvý zásadný krok v smere
k posilneniu jej vlastných projektových aktivít a zapojeniu sa SR do administrovania zdrojov
poskytovaných EÚ. Ďalšie zefektívnenie našich aktivít očakávame aj v súvislosti s aktívnym
zapojením do spoločného programovania EU v tejto programovej krajine.
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Modality poskytovania rozvojovej spolupráce
V rokoch 2014 - 2016 SR realizovala projekty dvojstrannej spolupráce v projektových
a programových krajinách prostredníctvom opakovaných dotačných kôl, zabezpečené bolo
spolufinancovanie subjektov, ktoré získali zdroje z EÚ, poskytované boli finančné príspevky na
projekty zastupiteľských úradov v prioritných krajinách, efektívne fungoval program vysielania
dobrovoľníkov do partnerských krajín, podporovali sme odovzdávanie transformačných
a integračných skúseností cez študijné pobyty a vysielanie expertov, výrazným spôsobom
vzrástlo poskytovanie humanitárnej pomoci.
Roky 2014-2016 však priniesli aj poznanie, že samotná malá dotačná schéma, fungujúca
stále ako hlavný nástroj bilaterálnej rozvojovej spolupráce, nie je schopná trvalo zabezpečiť
dostatočný počet kvalitných rozvojových intervencií. Z tohto dôvodu bude potrebné zaviesť nové
nástroje rozvojovej spolupráce, ktoré by umožnili identifikovať a formulovať projekty adekvátne
reagujúce na rozvojové potreby partnerskej krajiny.
V priebehu roka 2014 a 2015 nadobudla mimoriadny význam humanitárna pomoc SR
poskytovaná krajinám postihnutým živelnými pohromami, a vojnovými konfliktami.
Dominovala humanitárna kríza v súvislosti s pokračujúcim vojnovým konfliktom v Sýrii a z nej
rezultujúca utečenecká kríza, ktorá zasiahla celú Európu. V roku 2016 preto humanitárna pomoc
SR bola prednostne zameraná na pomoc krajinám a organizáciám, ktoré boli konfrontované
s fenoménom migrácie, resp. aktívne vstupovali do príslušných procesov.
V rámci dotačnej schémy sa v roku 2016 začali po prvý krát implementovať humanitárne
projekty prostredníctvom slovenských a lokálnych mimovládnych organizácií cielené na riešenie
dôsledkov migračnej krízy. V priebehu roka boli vypísané a realizované dve výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie grantov na takéto projekty v celkovej výške dotácie viac ako
1,3 mil. EUR. Projekty sú prednostne zamerané na poskytnutie základného vzdelania pre deti
utečencov a zdravotnej starostlivosti. V implementácii humanitárnych projektov plánuje SR
pokračovať aj v budúcnosti. Celkovo sme však na humanitárne účely od r. 2015 poskytli viac ako
14 miliónov EUR, čo je suma mnohonásobne prevyšujúca pôvodnú alokáciu na tento druh
aktivity. Svoju úlohu v tejto súvislosti zohral nielen tlak z úrovne OSN a EÚ, ale aj aktivity
slovenskej občianskej spoločnosti (Výzva za ľudskosť). Ukázalo sa však, že doterajšia modalita
poskytovania humanitárnej pomoci nespĺňa požiadavky na jej rýchlosť a adresnosť v takej miere,
akou sa prezentujú naši partneri. Budúca podoba humanitárnej pomoci poskytovanej SR je preto
aktuálne predmetom prehodnocovania, ktoré realizujú všetci partneri do nej zapojení. Vláda SR
bude o záveroch tohto hodnotenia včas informovaná.
Priebežne sme pristupovali k organizácii našej účasti na viacerých medzinárodných
donorských konferenciách venovaných problematike utečencov (konferencia pre Sýriu
v Londýne, pre Afganistan v Bruseli, migračné samity v NY) realizácii tam deklarovaných
záväzkov SR. V tejto súvislosti sme sa rozhodli zamerať najmä na dva sektory, ktorými sú
zdravie a vzdelávanie, kde SR poskytuje ako materiálnu, tak aj finančnú pomoc a odbornú
expertízu. Jednou z hlavných tematických priorít humanitárnej pomoci SR sa aj s ohľadom na
naše finančné kapacity stalo vzdelávanie detí utečencov. SR sa v máji 2016 aktívne zúčastnila
na Svetovom humanitárnom samite, kde sa prihlásila k rozhodujúcim záväzkom medzinárodného
spoločenstva zameraných na riešenie problémov utečencov, násilne vysídlených osôb,
rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva a viacerým špecifickým iniciatívam.
Okrem toho deklarovala sériu vlastných individuálnych záväzkov, k realizácii ktorých už aj
aktívne pristúpila (novelizácia zákona o dani z príjmu za účelom zapojenia podnikateľských
subjektov do poskytovania materiálnej humanitárnej pomoci). V rámci záväzkov zo samitu sme
sa zaviazali zdvojnásobiť objem poskytovanej humanitárnej pomoci v priebehu najbližších
rokov. Túto úlohu sme minimálne v roku 2016 splnili a rovnaký predpoklad je aj pre rok 2017.
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Osobitný význam nadobudol program vládnych štipendií. V r. 2016 bol otvorených
dodatočných 30 miest pre sýrskych občanov, ktorí sa nachádzali v rozličných utečeneckých
táboroch v susedných krajinách Blízkeho a Stredného východu alebo patrili do kategórie
vnútorne vysídlených osôb. Prví štipendisti (20) v súčasnej dobe absolvujú svoju 10 mesačnú
jazykovú a odbornú prípravu slovenského jazyka a odborných predmetov. Po jej úspešnom
absolvovaní nastúpia na nimi zvolený študijný odbor od akademického roku 2017/2018.
Na
Slovensku im bol za týmto účelom udelený prechodný pobyt, čo iba zvýrazňuje komplexnosť
zabezpečenia tejto úlohy. V súčasnosti je pre rokovanie vlády pripravený materiál, ktorý definuje
spôsob realizácie záväzku SR z tzv. Obamovho summitu týkajúci sa poskytnutia dodatočných
miest vládnych štipendií pre študentov pochádzajúcich z krajín postihnutých konfliktom.
Materiál svojim obsahom zapadá do celkového zámeru SR vyplývajúceho z Programového
vyhlásenia vlády SR na roky 2016 - 2020 „zefektívniť systém poskytovania vládnych štipendií
na štúdium na verejných vysokých školách v SR pre študentov z krajín, ktoré sú pre Slovenskú
republiku prioritné z hľadiska rozvojovej spolupráce“. V nasledujúcom období, po zhodnotení
prvého ročníka poskytnutia dodatočných vládnych štipendií SR študentom pochádzajúcim
z krajín postihnutých konfliktom, pristúpime k tvorbe novej koncepcie programu vládnych
štipendií SR.
SR v rokoch 2014-2016 taktiež podstatne zvýšila podiel dobrovoľných príspevkov
do
medzinárodných organizácií (MO). SR poskytovala najmä dobrovoľné príspevky na riešenie
humanitárnych kríz a v poslednom období aj migračnej krízy spôsobenej ozbrojeným konfliktom
v Sýrii. Tiež prispela na stabilizáciu post konfliktnej situácie, v tomto prípade v Afganistane a v
Iraku. Osobitnou kategóriu sú príspevky do fondov technickej spolupráce najmä rozvojových
bánk, ktorú vo významnej miere zabezpečuje MF SR.
SR v sledovanom období vo zvýšenej miere poskytla finančné príspevky do MO
a
zvereneckých fondov vytvorených medzinárodnými organizáciami, ktoré vznikli ako reakcia na
riešenie kríz vo svete a na základe záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných konferencií
zameraných na riešenie migračnej krízy a stabilizácie post konfliktných krajín. SR takto prispela
najmä do UNHCR, WFP, IOM, UNICEF, ICRC, UNDP a UNPBF a zvereneckých fondov
EÚ/NATO.
Prostredníctvom poskytnutých príspevkov reagovala SR na potreby riešenia vzniknutých
kríz. Naplnenie zámeru ovplyvňovať prácu MO prostredníctvom dobrovoľných príspevkov a tiež
činností v krajinách, kde SR nie je aktívna, ale má záujem prispieť k rozvoju prostredníctvom
zastúpenia MO, sa podarilo iba čiastočne. V tomto zmysle je preto pokračujúcou úlohou
definovať princípy, jasné pravidlá a odpovedajúcu politiku SR, na základe ktorých bude
spolupracovať s MO pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja. Očakávame, že vypracovanie
a schválenie multilaterálnej rozvojovej stratégie (1. polovica r. 2017) tento zámer obsiahne.
SR bude pokračovať v úsilí o systematické aplikovanie princípov efektívnosti
a
realizovať viacročné rozvojové projekty, pričom sa vo väčšej miere sústredí na spoluprácu
v partnerstvách s inými novými donormi (V4). Ďalšou výzvou slovenskej rozvojovej spolupráce
je lepšia komunikácia, spolupráca a koordinácia hlavných aktérov s cieľom vytvárania synergií
a budovania mena Slovenska v medzinárodnom rozvojom kontexte.
Problematickou oblasťou zostáva neadekvátne napĺňanie zapájania súkromného sektora
do rozvojovej spolupráce. Existuje niekoľko nástrojov pre prehĺbenie spolupráce, vrátane
nástrojov MF SR na zapojenie podnikateľov, no výsledky nie sú optimálne. Skúsenosti ukazujú
viacero faktorov ovplyvňujúcich tento fakt a preto by bolo vhodné nájsť spôsob lepšej
koordinácie aktivít a zamerať sa na konkrétne, adresné aktivity, ktoré budú stimulovať zapojenie
slovenského podnikateľského sektora.
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Príloha č. 1.
Bilaterálna rozvojová spolupráca SR v roku 2016
Vyšehradský fond
Vyšehradský fond

Bilaterálna/humanitárna
pomoc MZVaEZ SR
Program rozvojových
intervencií
Afganistan
Keňa
Moldavsko
Južný Sudán
Sýria a susedné krajiny

MZVaEZ SR

1

2 000 000,00
2 000 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00

odpočet kontraktu

MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR

199 990,00
921 361,20
193 229,93
131 755,50
1 197 597,15
2 643 933,78

199 990,00
921 361,20
193 229,93
131 755,50
1 197 597,15
2 643 933,78

Bielorusko
Gruzínsko
Ukrajina

MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR

170 215,00
100 000,00
270 215,00
139 817,00
270 878,70
410 695,70

170 215,00
100 000,00
270 215,00
139 817,00
270 878,70
410 695,70

UNDP-projekt MZVaEZ
SR a MF

MZVaEZ SR

200 000,00

200 000,00

Rozpočet
103 324,79
103 324,79

103 324,79
103 324,79

197 180,00
197 180,00

197 180,00
197 180,00

Program odovzdávania
skúseností - Západný
Balkán/Východné
partnerstvo
Albánsko
Bosna a Hercegovina

1

CETIR
Partnerská krajina

Téma
Termím
projektu
realizácie
MZVaEZ SR

Program
podnikateľských
partnerstiev
MZVaEZ SR
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Finančné príspevky
finančné príspevky na
humanitárnu pomoc
ostatné finančné
príspevky

MZVaEZ SR

883 896,00

883 896,00

MZVaEZ SR

630 359,00
1 514 255,00

630 359,00
1 514 255,00

MZVaEZ SR

226 602,18
226 602,18

226 602,18
226 602,18

139 537,80
28 780,00
168 317,80

139 537,80
28 780,00
168 317,80

MZVaEZ SR

50 000,00

-

MZVaEZ SR

7 356,00

7 356,00

MZVaEZ SR

155 850,00
213 206,00

155 850,00
163 206,00

248 686,35
248 686,35

248 686,35
248 686,35

324 134,00
134 050,00

324 134,00
134 050,00

1 500,00
459 684,00

1 500,00
459 684,00

Iné finančné príspevky
(dobrovoľníci)

Program rozvojové
vzdelávanie a verejná
informovanosť
rozvojové vzdelávanie
verejná informovanosť

Budovanie kapacít
Fin príspevok pre strešné
organizácie
Budovanie kapacít
SAMRS
Spolufinancovanie
projektov EÚ

Mikrogranty

Iné náklady
Výdavky SAMRS
rozvojoví diplomati
Hodnotenie projektových
návrhov

MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR

MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
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Administratívne
náklady MZVaEZ SR
MZVaEZ SR

Bilaterálna spolupráca
MF SR
Medzinárdná investičná
banka MIB- technická
pomoc
CoE Development bank
bude realizovaný postupne
UNDP-projekt MZVaEZ
SR aMF
UNDP-projekt MF SR
študijné návštevy
TA v partnerských
krajinách
administratívne náklady

Bilaterálna spolupráca
MV SR/MÚ SR
Výdavky na utečencov v
krajine donora - azyl
Tri projekty MÚ/AMIF
Humanitárna pomoc MV
SR
UNSTAMIH Haiti
EUMM - EU Monitoring
Mission in Georgia,
Gruzínsko
EULEX - EU Rule of
Law Mission, Kosovo
EU Border Assistance
Mission to Moldova and
Ukraine MoldavskoUkrajina
OBSE SSM Ukrajina
OBSE Macedónsko

1 308 902,78
1 308 902,78

1 308 902,78
1 308 902,78

MF SR
MF SR

1
1

1 000 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

MF SR
MF SR
MF SR

1
1
1

447 307,21
717 428,74
4 665,25

447 307,21
717 428,74
4 665,25

MF SR

1
1

53 849,14
263 453,98
3 486 704,30

53 849,14
263 453,98
3 486 704,30

MÚ SR
MÚ SR

1
1

1 200 000,00
224 505,89

1 200 000,00
224 505,89

MV SR
MV SR

1
1

866 177,81
340 513,98

866 177,81
340 513,98

MV SR

1

113 877,07

113 877,07

MV SR

1

174 668,48

174 668,48

MV SR
MV SR
MV SR

1
1
1

175 389,31
229 807,27
56 364,46

1

3 381 304,27

175 389,31
229 807,27
56 364,46
3 381 304,27
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Štátne hmotné rezervy
humanitárna pomoc

Bilaterálna spolupráca
MŠVVaŠ SR
Náklady na vyslaných
lektorov a učiteľov
MŠVVaŠ SR

19 259

19 259

MŠVVaŠ SR

1

678 020,99

678 020,99

Oficiálna rozvojová
pomoc (ODA) poskytnutá
na štipendistov vlády SR
v roku 2016
MŠVVaŠ SR
Administratívne náklady MŠVVaŠ SR

1
1

1 650 682,46
37 291,00
2 365 994,45

1 650 682,46
37 291,00
2 365 994,45

Bilaterálna spolupráca
MPaRV SR
Odborná a technická
podpora krajín SVE
v oblasti potravinových
databáz (NPPC-VÚP)

1

27 290,00
27 290,00

27 290,00
27 290,00

1

5 873,00

5 873,00

1

42 500,00

42 500,00

MPaRV SR

ÚEPS OS SR

ÚJD
odborné stáže a vedecké
návštevy

Spolu

19 243 965

19 243 965

Poznámka: V prípade príspevkov MF SR pre MIB, CoE a projekty s UNDP ide o tzv. vyhradené
príspevky pre medzinárodné organizácie, svojim charakterom sú tak na pomedzí bilaterálnej
a multilaterálnej spolupráce.
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Príloha č. 2.
Multilaterálna rozvojová spolupráca SR v roku 2016

Organizácia
UN
UN
UNESCO- riadny
rozpočet
UNESCO-UN
World Heritage
Fund
UNESCO-UN
Intangible Heritage
Fund
Mierové misie UN
MINURSO
MINUSCA
MINUSMA
MINUSTAH
MONUSCO
UNAMID
UNIFIL
UNIFSA
UNMIK
UNMIL
UNMISS
UNOCI
UNDPKO
Department of
Peace Keeping
Operations
WFP- World Food
Programme)
UNHCR
UNHCR príspevok
na Sýriu
UNICEF
UNICEF fond na
Sýriu
UNDPA - Trust
Fund in Support of
Department of
Political Affairs
UNPBF window 2

Inštitúcia

ODA
koeficient

MZVaEZ SR

0,18

Uhradené (EUR)
18 216 682,09
3 682 860,19

MZVaEZ SR

0,6

454 751,00

272 850,60

MZVaEZ SR

0,6

4 896,89

2 938,13

MZVaEZ SR

0,6

4 896,89

2 938,13

MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR

0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

59 511,63
1 233 440,52
1 359 724,80
299 982,18
854 521,20
1 385 308,45
827 351,46
205 369,67
45 105,18
302 904,54
973 828,42
283 627,78

4 165,81
86 340,84
95 180,74
20 998,75
59 816,48
96 971,59
57 914,60
14 375,88
3 157,36
21 203,32
68 167,99
19 853,94

MZVaEZ SR

0,07

100 000,00

7 000,00

MZVaEZ SR
MZVaEZ SR

1
1

300 000,00
600 000,00

300 000,00
600 000,00

MZVaEZ SR
MZVaEZ SR

1
1

150 000,00
400 000,00

150 000,00
400 000,00

MZVaEZ SR

1

150 000,00

150 000,00

MZVaEZ SR
MZVaEZ SR

1
1

250 000,00
150 000,00

250 000,00
150 000,00

ODA (EUR)
5 705 985,26
662 914,83
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UNDP Crisis
Prevention and
Recovery Thematic
Trust Fund
UNFPA (Population
fund)
OHCHR
FAO - pravidelný
členský príspevok nedoplatok na rok
2016
FAO -členský
príspevok na rok
2017
UNCCD
ILO- International
Labour Organisation
UNFCC
CITES
WMO
WHO
WIPO
UNIDO
UPU-Universal
Postal Union
ITU- International
telecommunication
Union
IAEA
World Bank
MDRI /IMF
WTO
EU
EDF- European
Development Fund
EU-development
share of budget
Ostatné príspevky
do zvereneckých
fondov

MZVaEZ SR

1

100 000,00

100 000,00

MZVaEZ SR
MZVaEZ SR

1
0,64

5 000,00
20 000,00

5 000,00
12 800,00

MPaRV SR

0,51

607 521,49

309 835,96

MPaRV SR
MPaRV SR

0,51
1

779 897,30
12 986,00

397 747,62
12 986,00

MPSVaR SR
MŽP SR
MŽP SR
MŽP SR
MZ SR
ÚPV SR
MH SR

0,6
0,61
1
0,04
0,76
0,03
1

580 974,00
96 825,00
9 195,33
102 984,46
719 146,46
127 268,24
178 061,00

348 584,40
59 063,25
9 195,33
4 119,38
546 551,31
3 818,05
178 061,00

MDaV SR

0,16

118 116,69

18 898,67

MDaV SR
ÚJD

0,18
0,33

147 140,48
533 484,84
80 000
713 470,96
713 470,96
61 781 456,00

26 485,29
176 050,00
80 000
61 781 456,00

MF SR

1

MH SR

0

MF SR

1

10 505 456,00

10 505 456,00

MF SR

1

51 276 000,00

51 276 000,00

6 462 679,23

6 462 679,23

The EU
Emergency Trust
Fund for Africa

MZVaEZ SR

1

350 000,00

350 000,00

EU Trust Fund in
Response to the

MZVaEZ SR

1

3 000 000,00

3 000 000,00
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Syrian Crises
MADAD
(zverenecký fond)
EU Facility for
Refugees in Turkey
Univerzity,
výskumné
organizácie
OIF
ISTA-Int. Seed
Testing Association
EPPO- European
and Mediterranean
Plant Protection
Organisation
BI - Bioversity
International
Ostatné multilat.
organizácie
IOM
IOM-príspevok na
Sýriu
IOM/ICMPD
IOM- prevádzka
kancelárie v BA
Council of Europe
2016
Council of Europe
príspevok 2017
zaplatený v 2016
OSCE
OECD
OECDDevelopment
Centre
DCAF Geneva
Centre for the
Democratic Control
of Armed Forces
Montreal protocol
Medzinárodné
mimovládne
organizácie
ICRC
ICRC-aktivity v
Sýrii
Spolu

MZVaEZ SR

1

3 112 679,23

3 112 679,23

MZVaEZ SR

1

68 813,29
10 825,00

68 813,29
10 825,00

MPaRV SR

1

15 438,29

15 438,29

MPaRV SR

1

26 450,00

26 450,00

MPaRV SR

1

16 100,00

16 100,00

MZVaEZ SR

1

6 193 091,17
400 000,00

5 871 795,65
400 000,00

MZVaEZ SR
MÚ MV SR

1
1

150 000,00
857 000,00

150 000,00
857 000,00

MÚ MV SR

1

9 958,16

9 958,16

MZVaEZ SR

1

1 108 833,00

1 108 833,00

MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR

1
0,74
1

1 316 809,00
410 484,00
1 528 008,33

1 316 809,00
303 758,16
1 528 008,33

MZVaEZ SR

1

MZVaEZ SR
MŽP SR

1
1

5 000,00
192 429,00

5 000,00
192 429,00

MZVaEZ SR

1

182 284,84
32 284,84

182 284,84
32 284,84

MZVaEZ SR

1

150 000,00
93 698 477,58

150 000,00
80 153 014,27

-
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Príloha č.3.
Prehľad aktivít CETIR realizovaných v roku 2016
a) tabuľka
Partnerská
krajina

Téma projektu

Termín
realizácie

Skúmanie kultúrno-historickej pamäte
národa (študijná návšteva)

04.07. – 08.07.

Bosna a
Hercegovina

Krátkodobá stáž zamestnanca MZV Bosny
a Hercegoviny (stáž)

19.02. – 18.03.

Čierna Hora

Transfer skúseností z prístupového procesu
SR do NATO v kontexte vstupu Čiernej
Hory do NATO (vyslanie expertov)

14.05. – 15.05.

Bielorusko

Gruzínsko

Gruzínsko

Gruzínsko

Izrael

Keňa

Keňa

Kosovo

Moldavsko

Moldavsko

Slovenské legislatívne a praktické
skúsenosti v poskytovaní sociálnych služieb
a politike zamestnanosti (študijná návšteva)
Návšteva víťazov gruzínskej start-upovej
súťaže v IDC Holding Slovakia
(študijná návšteva)
Návšteva expertov Ministerstva financií
Gruzínska (študijná návšteva)
Slovensko-izraelský vzdelávací kurz pre
Moldavsko, Gruzínsko a Ukrajinu
zameraný na podporu podnikania a rodovú
rovnosť (vyslanie expertov)
Slovenské skúsenosti v protikorupčných
opatreniach v procese decentralizácie
a úloha občianskej spoločnosti (vyslanie
expertov)
Krátkodobá odborná stáž zdravotných
sestier ARA a perfuziológa v Detskom
kardiocentre v Bratislave (stáž)
Zavádzanie EÚ princípov do ekologickej
poľnohospodárskej výroby v Kosove
(študijná návšteva)
Zvyšovanie kapacít personálu moldavskej
služby rýchlej zdravotnej pomoci (vyslanie
expertov spoločnosti Falk Academy, s.r.o.)
Výmena skúseností v oblasti nakladania
s nebezpečným odpadom (študijná
návšteva)

Rozpočet
4867,12 €

3739,90 €

886,80 €

02.10. – 07.10.

04.10. – 08.10.

16.10. – 20.10.

12.09. – 22.09.

18.04. – 23.04.

07.08. – 28.08.

01.05. – 07.05.

08.02. – 10.02.

23.05. – 26.05.

7033,70 €

4189,28 €

3966,75 €

1124,00 €

5545,65 €

5412,00 €
5860,25 €

3739,90 €

4378,10 €
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Moldavsko

Srbsko

Srbsko

Srbsko

Spolu

Slovenské skúsenosti pre využívanie
obnoviteľných zdrojov energie v Moldavsku
(vyslanie expertov zo SIEA a ÚRSO)
Transfer skúseností pri reforme štátnej
a verejnej správy v Srbskej republike
(študijná návšteva)
Stáž diplomata Ministerstva zahraničných
vecí Srbska – politika rozširovania,
zahraničná, bezpečnostná, klimatická
a energetická politika EÚ – priority pre
MZV Srbska (stáž)
Skúsenosti ÚRSO pri rozhodovaní
o udelení certifikácie a monitoring nad
prevádzkovateľmi distribučných sústav
v súlade s predpismi EÚ (študijná návšteva)

25.10. – 27.10.
2166,96 €

05.06. – 09.06.

3050,74 €

04.09. – 30.09.
1743,34 €

02.10. – 05.10.
5099,27 €
60 945,98 EUR

Na aktivity CETIR boli vynaložené prostriedky vo výške 60 945 EUR, náklady na mzdy
a telefóny boli 42 379 EUR, celkové náklady za rok 2016 tak predstavovali 103 324,79 EUR.
b)graf
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Príloha č. 4.
Prehľad finančných príspevkov ZÚ SR (tzv. mikrograntov) schválených v roku 2016
podľa krajín
a)tabuľka

Krajina
Afganistan
Albánsko
Bosna a Hercegovina
Gruzínsko
Keňa
Kosovo
Libanon
Macedónsko
Moldavsko
Ukrajina
Spolu

Počet
mikrograntov
2
3
6
4
4
7
1
1
9
2
39

Suma na krajinu €
7,216.66
22,751.96
29,530.07
21,010.00
40,000.00
29,982.50
10,000.00
8,200.00
69,997.89
9 997.27
248 686,35

b) graf

Celkovo bolo v roku 2016 poskytnutých 39 mikrograntov v sume 248 686,35 EUR
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Príloha č. 5.
Prehľad poskytnutých dotácií v rámci Programu vysielania dobrovoľníkov a expertov do
rozvojových krajín schválených v roku 2016 podľa krajín
a)tabuľka

Krajina
Albánsko
India
Kambodža
Keňa
Lesotho
Libanon
Moldavsko
Rwanda
Uganda
Spolu

Počet vyslaných
dobrovoľníkov
1
4
4
9
4
1
1
5
2
31

Celková suma na
krajinu -€
12,030.00
28,800.00
33,600.00
66,582.18
28,800.00
3,200.00
3,190.00
36,000.00
14,400.00
226 602,18

b)graf

Celkovo bolo v roku 2016 vyslaných 31 dobrovoľníkov. Suma poskytnutá na ich vyslanie
predstavuje 226 602,18 EUR.
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Príloha č. 6.
Zoznam skratiek
BR OSN
CETIR
CSP
DAC/OECD
DEV
EUMM
EDF
EIB
EK
EBOR
EPPO
FAO
HND
ISTA
IDA
ILO
IAEA
ITU
LDC
MF SR
MŠVVaŠ SR
MV SR
MO SR
MŽP SR
MH SR
MPRV SR
MDVaRR SR
MZVaEZ SR
MÚ MV SR
MDRI
MVO
NR SR
OBSE
OECD
OS SR
OSN
ODA
ORPO
MiZVaEZ SR
PRR
SAMRS
SNŠ
TCF
UNIDO
UNCCD
UNHCR

Bezpečnostná rada OSN
Centrum na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem
Stratégia rozvojovej spolupráce s partnerskou krajinou
Výbor OECD pre rozvojovú pomoc
Systém pre evidenciu a vykazovanie rozvojových tokov
Pozorovateľská misia EÚ
Európsky rozvojový fond
Európska investičná banka
Európska komisia
Európska banka pre obnovu a rozvoj
Európska a stredozemná organizácia na ochranu rastlín
Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo
Hrubý národný dôchodok
Medzinárodná asociácia pre skúšanie osív
Medzinárodné združenie pre rozvoj
Medzinárodná organizácia práce
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu
Medzinárodná telekomunikačná únia
Najmenej rozvinutá krajina
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Migračný úrad Ministerstva zahraničných vecí SR
Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov
Mimovládne organizácie
Národná rada Slovenskej republiky
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
Ozbrojené sily Slovenskej republiky
Organizácia spojených národov
Oficiálna rozvojová pomoc
Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Podpora programového rozpočtovania
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Spoločenstvo nezávislých štátov
Fond technickej spolupráce
Organizácia OSN na priemyselný rozvoj
Dohovor OSN pre boj proti dezertifikácii
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov
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UNRWA
ÚOŠS
UNFCCC
UNEP
ÚNMS SR
ÚJD SR
UNDP
UPU
V4
WIPO
WMO
ZÚ SR
ZMOS

Agentúra OSN pre palestínskych utečencov
Ústredné orgány štátnej správy
Rámcový dohovor OSN o klimatických zmenách
Program OSN pre životné prostredie
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Úrad jadrového dozoru SR
Rozvojový program OSN
Svetová poštová únia
Vyšehradská štvorka
Svetová organizácia duševného vlastníctva
Svetová meteorologická organizácia
Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky
Združenie miest a obcí Slovenska
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