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1.

Úvod

Správu o poskytnutej oficiálnej rozvojovej spolupráci SR (ďalej „ODA SR“ - Official
Development Assistance) predkladá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky (ďalej „MZVaEZ SR“) na rokovanie vlády SR každoročne od roku 2002.1
Zámerom MZVaEZ SR ako gestora rozvojovej spolupráce je v informatívnom materiáli
zmapovať aktivity štátnych aktérov zapojených do poskytovania ODA SR
a sprostredkovať podrobné štatistické údaje o rozvojovej spolupráci a humanitárnej
pomoci SR za rok 2017.
Rok 2017 bol významne ovplyvnený pokračujúcou utečeneckou a migračnou krízou. Slovenská
republika preto pokračovala v podpore krajín Blízkeho východu a Afriky pri riešení migračnej
a utečeneckej krízy v krajinách pôvodu a tranzitu, a to nie len prostredníctvom príspevkov do
medzinárodných organizácií či zvereneckých fondov EÚ, ale aj prostredníctvom projektov so
zapojením slovenských subjektov. Slovenská republika i naďalej realizovala aktivity za účelom
odovzdávania transformačných skúseností v krajinách Východného partnerstva a západného
Balkánu s cieľom približovania sa partnerských krajín EÚ štandardom.
V roku 2017 sa Slovenská republika rovnako zameriavala na implementáciu Agendy 2030 na
vnútroštátnej úrovni, ako aj v externom prostredí. V tejto súvislosti MZVaEZ SR pristúpilo k
príprave „Koncepcie implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí“, ktorá bola
schválená vládou SR v januári 2017.
Slovenská republika poskytla v roku 2017 rozvojovú spoluprácu v objeme 99, 49 mil. Eur. V
porovnaní s rokom 2016, kedy celková ODA SR predstavovala 95,6 mil. Eur, došlo v roku 2017
k jej zvýšeniu o 3,89 mil. Eur, čo predstavuje 4 % nárast. Bilaterálna ODA SR, ktorá v roku
2017 predstavovala 25,93 mil. Eur, v porovnaní s bilaterálnou rozvojovou spoluprácou v roku
2016 (23,2 mil. Eur) vzrástla o 2,73 mil. Eur, čo predstavuje viac ako 11,8 % nárast.
Multilaterálna ODA SR, ktorá v roku 2017 predstavovala 73,56 mil. Eur, v porovnaní
s multilaterálnou rozvojovou spoluprácou v roku 2016 (72,4 mil. Eur), vrástla o 1,16 mil. Eur,
čo predstavuje 1,6 % nárast.
V roku 2017 smeroval najvyšší objem oficiálnej bilaterálnej rozvojovej spolupráce
a humanitárnej pomoci SR do Ázie, nasledovanej Európou a Afrikou. Uvedené je dôsledkom
zvýšenia finančných príspevkov SR ako prejav solidarity pri riešení pokračujúcej migračnej
a utečeneckej krízy
V podiele na hrubom národnom dôchodku (HND), ktorý za rok 2017 dosiahol 83 130 014 000
Eur, predstavovala naša rozvojová spolupráca 0,119 %, čo je mierny pokles oproti roku 2016,
kedy podiel ODA SR/HND dosiahol 0,125 %. (Pozn. Podľa informácie Štatistického úradu SR
zo dňa 3. apríla 2018, ide iba o predbežný údaj o HND za rok 2017). SR aj naďalej zaostáva za
plnením cieľov, ku ktorým sa zaviazala na úrovni EÚ, zvýšiť do roka 2030 podiel ODA SR/HND
na úroveň 0,33 %; tieto záväzky sú naďalej platné vo svetle Agendy 2030. V rovnakej situácii
neplnenia záväzkov zo zvyšovania podielu ODA SR/HND sa však nachádzajú všetky nové
členské krajiny EÚ. Pozn. Pri vstupe do EÚ sa SR zaviazala dosiahnuť podiel ODA na HND do
roku 2010 na úrovni 0,17 % a 0,33 % do roku 2015.
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).
1
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Rozvojové aktivity SR v roku 2017 významným spôsobom nadviazali na obdobie
predsedníctva SR v Rade EÚ, kedy bol našou hlavnou úlohou posun rozvojovej spolupráce SR
do centra politík uskutočňovaných spoločne členskými štátmi EÚ a zviditeľňovanie rozvojovej
spolupráce ako účinného nástroja vnútornej a zahraničnej politiky SR, ako aj súčasti
komunikačných a prezentačných rozvojových aktivít rezortov SR.
Nemenej dôležitou bola pre SR v minulom roku aj Parížska klimatická dohoda a jej hlavné
posolstvá. Začlenenie klimatickej dohody a energetickej politiky EÚ do rozvojového kontextu
predstavujú nový komponent rozvojovej agendy SR, ktorý bude žiaduce účinne rozvinúť v
strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na najbližšie obdobie.
Samostatnou témou počas roka 2017 bolo riešenie príčin migračnej a utečeneckej krízy
v krajinách pôvodu a tranzitu, ktorá poukázala na potrebu užšieho prepojenia rozvojových
aktivít s humanitárnou potrebou. Správna sa ukázala naša orientácia na konkrétne projekty
v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a tvorby pracovných miest. Rovnako sme pokračovali
v adresnom prispievaní do zvereneckých fondov EÚ, ktoré sú zamerané na riešenie príčin
migračno-utečeneckej krízy.
V nadväznosti na programové vyhlásenie vlády SR a našu účasť na samite lídrov k problematike
utečencov v septembri 2016 v New Yorku, sme prehodnotili rozsah a spôsob výkonu vládnej
štipendijnej politiky.
Vo väzbe na tematické priority boli rozvojové projekty SR v roku 2017 smerované do oblastí
rozvoja infraštruktúry vrátane digitalizácie, energetickej efektivity, vody a sanitácie,
pôdohospodárstva, podpory trhového prostredia v partnerských krajinách či reformy
bezpečnostného sektora a podpory rodovej rovnosti.
Organizácia rozvojovej spolupráce SR sa v roku 2017 vzhľadom na množstvo podnetov
zameriavala na hľadanie optimálneho modelu jej fungovania, s cieľom odstraňovania jej súčasnej
rozdrobenosti, rozširovania kapacít a spôsobilostí národnej rozvojovej agentúry, vrátane
postupného zvyšovania objemu finančných zdrojov na rozvojovú spoluprácu tak, aby sa SR
vysporiadala so svojimi medzinárodno-politickými záväzkami. Našou snahou zároveň bolo
zefektívniť projektový cyklus rozvojovej spolupráce. S osobitnou naliehavosťou sme sa
rovnako venovali otázke efektívnej účasti na čerpaní rozvojových fondov a nástrojov EÚ,
do ktorých SR prispieva, a to aj prostredníctvom formátu V4. Okrem národnej úrovne sme sa
taktiež zapájali do spoločného programovania EÚ v Keni a Moldavsku.
SR pokračovala v realizácii dôležitých systémových zmien, vyplývajúcich primárne
z odporúčaní Výboru OECD/DAC a z cieľov zadefinovaných v strednodobej stratégii.
Posilneniu spolupráce s programovými krajinami napomohli aj rozvojoví diplomati, pôsobiaci
v Moldavsku a v Keni. Prax ukazuje, že pôsobenie rozvojových diplomatov je nevyhnutnou
podmienkou v prípade záujmu realizácie intervencií s dlhodobejšími účinkami. Sú dôležitou
podporou pri tvorbe projektov, ako aj pri sieťovaní jednotlivých aktérov. MZVaEZ SR
pokračovalo v budovaní systému evaluácie rozvojových projektov a v prípravách podkladov na
hodnotenie systému rozvojovej spolupráce formou tzv. Peer Review, ktoré sa s cieľom zlepšiť
kvalitu a efektívnosť rozvojovej politiky a systém rozvojovej spolupráce SR uskutočnilo v marci
2018.
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1.1 Hlavné posolstvá
o Oficiálna rozvojová spolupráca Slovenskej republiky sa ukázala ako efektívny
nástroj a konkrétny príspevok SR na riešenie príčin migračno – utečeneckej krízy
v krajinách pôvodu.
o Rozhodujúcim prvkom diskusie o rozvojovej spolupráci sa v roku 2017 stali ciele
udržateľného rozvoja (Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj) a ich implementácia na
globálnej a na národnej úrovni, kde si SR definuje svoje národné priority pri riešení
globálnych problémov do roka 2030.
o Slovenská republika v roku 2017 zefektívnila dobrovoľné príspevky do
medzinárodných organizácií ich konkrétnym a cieleným využívaním reagujúc na
riešenie kríz vo svete a najmä na problém nelegálnej migrácie.
o Skúsenosti nadobudnuté počas SK PRES v Rade EÚ upozornili na potrebu našej
aktívnejšej účasti na činnostiach rozvojových fondov a iných finančných nástrojov EÚ
s rozvojovým prvkom, do ktorých SR substantívne prispieva. V kontexte zvyšovania
efektívnosti rozvojových intervencií je žiaduce aktívne využívať aj naše zapojenie do
spoločného programovania EÚ a spoločnej implementácie programových dokumentov
v partnerských krajinách.
o Hodnotenie plnenia Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 –
2018 v polčase implementačného obdobia ukázalo správnosť jej nastavenia z hľadiska
sektorových priorít i viacerých modalít rozvojovej spolupráce. Čiastkové zmeny
národnej koncepcie rozvojovej spolupráce, realizované v uplynulom období, boli
výsledkom nových výziev (napr. migrácia), s ktorými sme boli konfrontovaní, základný
koncept strednodobej stratégie sa však osvedčil.
o Teritoriálne zameranie rozvojovej spolupráce SR bolo stanovené vyváženým
spôsobom, v optimálnej kombinácii nízko a stredne príjmových krajín, zohľadňujúc
politické priority SR. V súvislosti s prípravou stratégie rozvojovej spolupráce po roku
2018 bude potrebné okrem zamerania na konkrétne krajiny zvážiť vhodnosť
regionálneho zamerania.
o Podiel ODA SR na HND dosiahol 0,119 %, čo v porovnaní s podielom ODA SR na
HND, ktorý v roku 2016 tvoril 0,125 %, predstavuje mierny pokles.
o Významným úspechom nášho úsilia o využívanie finančných nástrojov EÚ je
poskytnutie dotácie (2 mil. EUR) zo Zvereneckého fondu EÚ 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 je Slovenská agentúra pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu (ďalej „SAMRS“). Rozhodnutie o pridelení dotácie a jej
delegovanie na SAMRS sú prvými svojho druhu vo vzťahu k členským krajinám, ktoré
vstúpili do EÚ v roku 2004, pridanou hodnotou je zapojenie partnerov krajín V4 do
projektu.
o Zapájanie súkromného sektora je nevyhnutnou podmienkou úspešnosti rozvojových
aktivít a ich dlhodobej udržateľnosti. Prirodzeným záujmom MZVaEZ SR je preto
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hľadanie synergie rozvojových cieľov ODA SR so záujmami slovenských
podnikateľských subjektov, osobitne malých a stredných podnikov. Dôležitou
podmienkou ich rozvojových projektov bude pritom posilňovanie socio-ekonomického
rozvoja miestneho obyvateľstva - tvorba pracovných miest, budovanie kapacít, podpora
dostupnosti základných tovarov a služieb a pod.
o Ostatný vývoj ukazuje, že doterajšia modalita poskytovania humanitárnej pomoci
nezodpovedá aktuálnym potrebám na jej dynamiku a adresnosť. 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.
o 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.

o Výzvou na rok 2018 zostáva udržanie rozsahu angažovanosti SR pri riešení
najakútnejších globálnych kríz, s akcentom na finančné posilnenie bilaterálnej
rozvojovej spolupráce.
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2. Finančné ukazovatele za rok 2017
2.1 Súhrnné ukazovatele
Slovenská republika poskytla v roku 2017 rozvojovú spoluprácu v objeme 99 488 926 Eur a jej
podiel na hrubom národnom dôchodku (HND) predstavoval 0,119 %.
Tabuľka č. 1 - Oficiálna rozvojová spolupráca SR v roku 2017
Finančné výdavky na ODA SR v roku 2017 (v bežných cenách v Eur)
Bilaterálna oficiálna rozvojová spolupráca

25 933 542,02

Multilaterálna oficiálna rozvojová spolupráca

73 555 383,97

ODA SR celkom

99 488 926,99

HND SR
Podiel ODA/HND (%)

83 130 014 000
0,119

Pozn. HND SR - ide o predbežný údaj ŠÚ SR k 3.4.2018
V roku 2017 poskytla SR na bilaterálnu rozvojovú spoluprácu sumu 25,93 mil. Eur, čo
predstavuje 26 % podiel na celkovej ODA SR. Na multilaterálnu rozvojovú spoluprácu
prostredníctvom príspevkov do medzinárodných organizácií a medzinárodných finančných
inštitúcií poskytla SR sumu 73,56 mil. Eur, čo predstavuje 73,93 % podiel na celkovej ODA
SR.
Detailná štruktúra bilaterálnej ODA SR podľa jednotlivých poskytovateľov za rok 2017 je
uvedená v prílohe č. 1. Podrobný prehľad multilaterálnej ODA SR za rok 2017 sa nachádza
v prílohe č. 2.
Pre porovnanie uvádzame, že celková rozvojová spolupráca SR predstavovala v roku 2016 podľa
oficiálnych štatistík OECD spolu 95,6 mil. Eur, z toho bilaterálna rozvojová spolupráca tvorila
23,2 mil. Eur, multilaterálna rozvojová spolupráca predstavovala 72,4 mil. Eur. Bilaterálna
ODA SR na našej celkovej rozvojovej spolupráci v roku 2016 tvorila 24,3 %, podiel
multilaterálnej ODA na celkovej rozvojovej spolupráci SR predstavoval 75,7 %.
Štruktúru ODA SR za rok 2017 v členení na jej bilaterálnu a multilaterálnu časť a jej porovnanie
s rokom 2016 zachytáva graf č.1.
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Graf č.1 - Štruktúra ODA SR v členení na jej bilaterálnu a multilaterálnu časť v %
1a) Štruktúra ODA SR v členení na jej bilaterálnu a multilaterálnu časť v % za rok 2017

1b) Štruktúra ODA SR v členení na jej bilaterálnu a multilaterálnu časť v % za rok 2016

Bilaterálna ODA SR, ktorá v roku 2017 predstavovala 25,93 mil. Eur, v porovnaní s bilaterálnou
rozvojovou spoluprácou v roku 2016 (23,2 mil. Eur) vzrástla o 2,73 mil. Eur, čo predstavuje
viac ako 11,8 % nárast.
Multilaterálna ODA SR, ktorá v roku 2017 predstavovala 73,56 mil. Eur, v porovnaní
7

s multilaterálnou rozvojovou spoluprácou v roku 2016 (72,4 mil. Eur), vrástla o 1,16 mil. Eur,
čo predstavuje 1,6 % nárast.
Z uvedeného porovnania a z vývoja ODA SR v ostatných rokoch je možné konštatovať
nasledovné:
o Najväčší nárast ODA bol zaznamenaný v roku 2015 (27 % oproti roku 2014) v dôsledku
zvyšovania príspevkov do medzinárodných organizácií a inštitúcií. Pokiaľ by chcela SR
udržať uvedené tempo rastu aj v roku 2017, musela by celková ODA SR v budúcom
roku dosiahnuť približne objem 121 mil. Eur.
o V rokoch 2014 až 2016 sa pomer našej bilaterálnej a multilaterálnej rozvojovej ODA
v štruktúre celkovej ODA SR výrazne nemenil, pričom naša bilaterálna spolupráca
predstavovala približne 20 % podiel na celkovej ODA SR. V roku 2017 sa podarilo
zvýšiť pomer zdrojov určených na bilaterálne rozvojové aktivity na 26 %.
o Najmä v dôsledku zvýšenia objemu adresných finančných príspevkov SR do
medzinárodných organizácií či fondov EÚ (EU Facility for Refugees in Turkey, EU
Emergency Trust Fund for Africa) došlo k medziročnému nárastu objemu bilaterálnej
ODA SR o 2,84 mil. Eur.
o V dôsledku zvýšenia objemu finančných príspevkov SR do medzinárodných organizácií
a inštitúcií (European Development Fund, EU), súvisiacich primárne s plnením
zmluvných záväzkov SR, došlo v roku 2017 k medziročnému nárastu objemu
multilaterálnej ODA SR o 1,1 mil. Eur.
o Napriek zvýšeniu našich finančných príspevkov na bilaterálnu rozvojovú spoluprácu
v roku 2017, je záujmom SR naďalej vylepšovať súčasný nepriaznivý pomer zdrojov
určených na naše národné aktivity v pomere ku zdrojom poskytovaným na činnosť
medzinárodných organizácií.
Graf č. 2 - Vývoj oficiálnej rozvojovej spolupráce SR v rokoch 2009 - 2017 v mil. Eur
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V podiele na hrubom národnom dôchodku (HND), ktorý za rok 2017 predstavoval 83 130 014
000 Eur, dosiahla rozvojová spolupráca 0,119 %, čo predstavuje mierny pokles oproti roku
2016, kedy podiel ODA SR na HND dosiahol 0,125 %. (Pozn. Podľa informácie Štatistického
úradu SR sa jedná o predbežný údaj o HND za rok 2017 z 3. 4. 2018). Napriek dosiahnutému
rastu objemu rozvojovej spolupráce v roku 2017, SR aj naďalej zaostáva za plnením cieľov ku
ktorým sa zaviazala na úrovni EÚ a to do roku 2030 dosiahnuť podiel ODA SR/HND na úrovni
0,33%, tieto záväzky sú naďalej platné vo svetle Agendy 2030. Pri vstupe do EÚ sa SR zaviazala
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.
Graf č. 3 - Vývoj podielu ODA/HND v rokoch 2010 – 2017 v %
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2.2 Teritoriálne členenie bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR
V roku 2017 smeroval najvyšší objem oficiálnej bilaterálnej rozvojovej spolupráce
a humanitárnej pomoci SR do Ázie, nasledovanej Európou a Afrikou. Uvedené je dôsledkom
zvýšenia finančných príspevkov SR (napr. Obamov summit a zverenecké fondy EÚ) na riešenie
pokračujúcej migračnej a utečeneckej krízy.
V objeme poskytnutej ODA SR je z krajín Európy na prvom mieste Srbsko (1,48 mil. Eur),
z krajín Ázie je na najvyššom mieste Turecko (4,62 mil. Eur), z afrických krajín dominuje Južný
Sudán (1,50 mil. Eur). Pomer bilaterálnej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci SR v
členení na jednotlivé kontinenty je uvedený v grafe č. 4.
Graf č. 4 - Podiel bilaterálnej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci SR v roku 2017
v členení podľa kontinentov v Eur
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Rozvojová spolupráca SR 2017 podľa
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Afrika
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Európa

Latinská Amerika

Z pohľadu programových a projektových krajín a krajín s mimoriadnymi humanitárnymi
a rozvojovými potrebami, definovaných v Zameraní bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na
rok 2017, smerovalo v reakcii na riešenie pokračujúcej migračnej a utečeneckej krízy najviac
rozvojovej spolupráce SR do Sýrie (1, 04 mil. Eur) a susedných krajín a do Južného Sudánu
(1,506 mil. Eur)
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Tabuľka č. 2 - Bilaterálna rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc SR v roku 2017

Krajina
Afganistan
Albánsko
Angola
Arménsko
Azerbajdžan
Bangladéš
Bielorusko
Bosna a Hercegovina
Burundi
Čierna Hora
Etiópia
Equador
Filipíny
Gruzínsko
India
Irak
Izrael
Jemen
Južný Sudán
Kambodža
Kazachstan
Keňa
Kirgizsko
Kosovo
Lesotho
Libanon
Líbya
Macedónsko
Madagaskar
Moldavsko
Mongolsko
Pakistan
Palestína
Peru
Rwanda
Srbsko
Sýria

Objem v Eur
881 650
215 678
9 904
10 520
880
72 580
36 710
202 236
4 320
53 870
102 400
1 080
8 710
524 588
4 859
52 462
25 000
157 200
1 506 184
21 600
10 000
1 402 877
10 900
106 313
28 800
392 960
1 000 000
316 598
10 000
844 695
28 095
1 000
77 470
94 931
25 000
1 481 642
1 040 176
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Tadžikistan
Tanzánia
Turecko
Uganda
Ukrajina
Uzbekistan
Vietnam
Regionálna bilaterálna
podpora
Spolu

3 240
50 000
4 622 302
40 600
1 204 080
10 560
39 320
3 874 882
20 608 872

Graf č. 4 - Bilaterálna rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc SR v roku 2017 podľa
programových a projektových krajín a krajín s mimoriadnymi humanitárnymi a rozvojovými
potrebami v %
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Tabuľka č. 3 – Krajiny západného Balkánu – objemy bilaterálnej rozvojovej spolupráce
a humanitárnej pomoci SR podľa krajín v Eur
Krajina
Albánsko
Bosna a Hercegovina
Čierna Hora
Kosovo*
Macedónsko
Srbsko
Spolu v Eur

Objem v Eur
215 678
202 236
53 870
106 313
316 598
1 481 642
2 376 337

Graf č. 6 – Krajiny západného Balkánu – objemy bilaterálnej rozvojovej spolupráce
a humanitárnej pomoci SR podľa krajín v %
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*V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244

Ako je zrejmé z grafu, najviac bilaterálnej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci SR pre
krajiny západného Balkánu smerovalo do Srbska, nasledovalo Macedónsko, Albánsko, Bosna
a Hercegovina, Kosovo a Čierna Hora. Najvyšší podiel na tejto spolupráci mali rozvojové
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projekty podporené prostredníctvom malej dotačnej schémy SlovakAid, mikrograntov a
humanitárnej pomoci.
Tabuľka č. 4 – Krajiny Východného partnerstva – objemy bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR
v roku 2017 podľa krajín v Eur
Krajina
Arménsko
Azerbajdžan
Bielorusko
Gruzínsko
Moldavsko
Ukrajina
Spolu

Objem v Eur
10 520
880
36 710
526 588
844 695
1 204 080
2 623 473

Graf č. 7 – Krajiny Východného partnerstva – objemy bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR
v roku 2017 podľa krajín v %
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Z krajín Východného partnerstva patrili v roku 2017 k najväčším príjemcom rozvojovej
spolupráce a humanitárnej pomoci MZVaEZ SR Ukrajina a Moldavsko. Najvyšší podiel na
tejto spolupráci mali rozvojové projekty podporené prostredníctvom malej dotačnej schémy
SlovakAid, mikrograntov a humanitárnej pomoci.
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3. Prehľad poskytovania rozvojovej spolupráce SR v roku 2017 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 2017 boli Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR (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 2017 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 a výstavby SR (MDV SR), MPRV SR a MŽP SR. MF SR
hradilo finančné 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 (MZVaEZ SR)
a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
Celková ODA MZVaEZ SR dosiahla v roku 2017 sumu 23 322 327,93 Eur, čo predstavuje
23,45 % podiel na jej celkovom objeme. Bilaterálna rozvojová spolupráca MZVaEZ SR, vrátane
projektov, aktivít a administratívnych nákladov SAMRS, dosiahla hodnotu 16 709 803,93 Eur.
Príspevky MZVaEZ SR do medzinárodných organizácií na multilaterálnu rozvojovú spoluprácu
predstavovali 6 612 524 Eur, administratívne náklady MZVaEZ SR činili 1 654 715 Eur.
V roku 2017 boli podporené najmä bilaterálne projekty, kontrahované v rámci národných
programov ODA v predchádzajúcich rokoch a Zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR
na rok 2017 (ďalej len „zameranie“). Okrem financovania projektov bolo zároveň zabezpečované
ich monitorovanie a finančná kontrola. V súlade so zameraním na rok 2017, SAMRS vyhlásila
15 dotačných výziev na predkladanie žiadostí o dotácie a formou vzájomnej spolupráce
s MZVaEZ SR zabezpečovala ich administráciu, hodnotenie, výber projektov, kontrahovanie
a finančnú kontrolu.
Prehľad bilaterálnej rozvojovej spolupráce MZVaEZ SR/SAMRS podľa jednotlivých
nástrojov/programov
Rozvojové projekty na základe výziev
SAMRS vypísala 15 dotačných výziev na predkladanie projektov v súlade s teritoriálnymi a
sektorovými prioritami uvedenými v zameraní. Projektová komisia schválila celkom 36
projektov pre programové a projektové krajiny v rámci programu rozvojových intervencií,
programu odovzdávania skúseností, rozvojového vzdelávania, podnikateľských partnerstiev,
humanitárnej pomoci, spolufinancovania EÚ projektov a programu budovania kapacít inštitúcií
poskytujúcich rozvojovú pomoc v celkovej čiastke 4 511 541,6 Eur. Uvedená suma obsahuje aj
program vysielania dobrovoľníkov a expertov, ktorý sa uskutočnil v rámci 35 projektov v objeme
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241 508,42 Eur.
Finančné príspevky ZÚ SR (mikrogranty)
Finančné príspevky (tzv. mikrogranty do objemu max. 10 000 Eur/projekt) boli aj v roku 2017
efektívnym nástrojom rozvojovej spolupráce SR. V rámci neho bolo v spolupráci s našimi
zastupiteľskými úradmi v zahraničí podporených celkom 51 rozvojových projektov v 11-tich
krajinách (Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, India, Kazachstan, Keňa,
Kosovo, Macedónsko, Moldavsko a Ukrajina) v celkovej sume 402 694,75 Eur. Predmetná
forma pomoci bola zameraná najmä na problematiku vody a vodného hospodárstva,
zdravotníctva, vzdelávania, zlepšovanie životného prostredia, poľnohospodárstva, rozvoja
vidieka a infraštruktúry. Tabuľka prehľadu schválených mikrograntov v roku 2017 sa nachádza
v prílohe č.6.
Centrum na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem (CETIR)
MZVaEZ SR v roku 2017 pokračovalo v realizácii aktivít v rámci rozvojového nástroja CETIR,
určeného na transfer slovenských transformačných a integračných skúseností partnerským
krajinám. Aktivity v rámci tohto programu boli realizované formou študijných návštev
predstaviteľov štátnej správy partnerských krajín na Slovensku, návštevou našich expertov v
partnerských krajinách a stážami diplomatov rezortov zahraničia týchto krajín v SR. V roku 2017
bolo realizovaných 14 aktivít, z toho 1 vyslanie 5 slovenských expertov do Gruzínska, 9
študijných návštev v SR (58 účastníkov) a 4 stáže (7 účastníkov). Celkové náklady na aktivity
predstavovali 55 933,15 Eur, pričom celkové čerpanie programu vrátane operačných nákladov
bolo 93 388,91 Eur.
Program vysielania dobrovoľníkov a expertov
MZVaEZ SR taktiež pokračovalo v realizácii programu vysielania dobrovoľníkov, ktorý sa
zameriava na budovanie kapacít slovenských rozvojových pracovníkov a na zvyšovanie
povedomia o rozvojovej spolupráci v kontexte ponávratových aktivít. V roku 2017 bolo
podporených 34 dobrovoľníkov v 11-tich krajinách (Albánsko, Angola, Etiópia, Filipíny,
Kambodža, Keňa, Lesotho, Libanon, Moldavsko, Rwanda a Uganda) v celkovej sume
234 608,21 Eur. Prehľad dobrovoľníkov podporených v roku 2017 je v prílohe č. 5.
Výzvy na globálne rozvojové vzdelávanie, verejnú informovanosť, budovanie kapacít
a spolufinancovanie projektov EK
Aj v roku 2017 bola pozornosť venovaná aktivitám zameraným na globálne rozvojové
vzdelávanie, ktoré bolo podporené sumou 285 255,80 Eur. V rámci Národnej stratégie pre
globálne vzdelávanie na roky 2012 - 2016 bol implementovaný akčný plán pre plnenie úloh
vyplývajúcich z uvedenej stratégie. V oblasti verejnej informovanosti boli realizované aktivity
v hodnote 16 352,61 Eur. MZVaEZ SR/SAMRS spoluorganizovalo, príp. spolufinancovalo
viaceré podujatia určené širokej alebo odbornej verejnosti (napr. Rozvojový festival). 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 iné.
V oblasti budovania kapacít podporilo MZVaEZ SR rast kapacít SAMRS sumou 10 144 Eur.
Spolufinancovanie rozvojových projektov slovenských subjektov, ktoré získali dotáciu
z grantovej schémy Európskej komisie, pokračovalo aj v roku 2017. V rámci príslušnej výzvy
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boli realizované projekty v celkovej hodnote 68 498 Eur. Tematicky boli tieto projekty zamerané
najmä na rozvojové vzdelávanie.
Spoločný projekt krajín V4 v Keni
V decembri 2016 bol zo strany EU DEL Nairobi schválený spoločný projekt krajín V4 zameraný
na podporu a rozvoj lokálnych farmárov a spracovanie kešu orieškov a sezamu v Keni (EUTF05HoA-KE-18/04: Enhancement of livelihoods in the Kenyan Coastal Region by supporting organic
and fair trade certification of small farmholders). Zmluva medzi EU DEL Nairobi a SAMRS
bola podpísaná v septembri 2017, projekt má hodnotu 1,9 mil. Eur. SAMRS má úlohu grant
manažéra, hlavného koordinátora a implementátora časti aktivít. Zmluvy s hlavnými
partnerskými organizáciami boli podpísané v decembri 2017: Ten Senses Africa Ltd. (Nairobi,
Keňa, 4.12.2017), Farm Africa (Nairobi, Keňa, 4.12.2017), Czech University of Life Sciences in
Prague (ČR, 14.12.2017), National Agricultural Research and Innovation Center (Maďarsko,
14.12.2017), Foundation Sciense for Development (zatiaľ zmluva nie je podpísaná poľskou
stranou a čakáme na doručenie z Poľska). Ďalšie zmluvy sa budú uzatvárať v priebehu
implementácie s organizáciami Fair Trade (z krajín V4), ktoré budú zabezpečovať marketing
produktov (náklady na tieto aktivity sa budú hradiť zo zdrojov Slovakaid v 3., resp. 4. roku
implementácie projektu) a s fyzickými osobami v súvislosti s monitoringom. Koncom roka 2017
boli vyplatené prvé splátky partnerským organizáciám, ktoré podpísali zmluvy (zmluva
s poľskou partnerskou organizáciou zatiaľ nebola podpísaná, preto prvá splátka sa nevyplatila):
Spolupráca s Global Education Network Europe
V roku 2017 sa uskutočnili viaceré stretnutia a rokovania so zástupcami Global Education
Network Europe - GENE a bola dohodnutá spolupráca v oblasti podpory globálneho
rozvojového vzdelávania na Slovensku. SAMRS a GENE uzavreli Memorandum o porozumení
a následne trojstrannú zmluvu o spolupráci (SAMRS, GENE, Platforma MVRO). SAMRS
podporila komplexný projekt globálneho rozvojového vzdelávania v sume 149 942 Eur. Tento
projekt je kofinancovaný zo strany GENE sumou 50 000 Eur (prostriedky udelené Platforme
MVRO na komplementárne aktivity). V roku 2018 bude spolupráca pokračovať. Začiatkom roka
(11.1.2018) bola uzatvorená zmluva medzi SAMRS a GENE. GENE podporí globálne rozvojové
vzdelávanie v roku 2018 sumou 50 000 Eur, zároveň podporí organizáciu národného seminára
o globálnom rozvojovom vzdelávaní.
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 2017 viacero účelových finančných
príspevkov v celkovej výške 1 845 000 Eur z toho najväčšie smerovali na projekty Červeného
kríža v Afganistane (500 000 Eur) a v Sýrii (100 000).
Projekty Medzinárodného vyšehradského fondu
V minulom roku 2017 MZVaEZ SR podporilo projekty rozvojovej spolupráce na západnom
Balkáne a v krajinách Východného partnerstva, realizované prostredníctvom Medzinárodného
vyšehradského fondu, sumou 2 000 000 Eur.
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3.2 Ministerstvo financií SR
Ministerstvo financií SR (MF SR) sa v oblasti rozvojovej spolupráce v roku 2017 zameriavalo
predovšetkým na napĺňanie svojich strategických priorít, t. j. zdieľanie skúseností a znalostí z
riadenia verejných financií, podporu slovenského podnikateľského sektora pri prieniku na
globálne rozvojové trhy a podporu hľadania inovatívnych riešení v rozvojovej spolupráci. MF
SR zároveň pokračovalo v aktívnej spolupráci a poskytovaní príspevkov do medzinárodných
finančných inštitúcií.
Celkové príspevky MF SR na ODA dosiahli v roku 2017 výšku 68 471 180,01 Eur, čo
predstavovalo 68,8 % z celkovej ODA SR. Príspevok SR do rozpočtu EÚ na rozvojovú
spoluprácu bol v roku 2017 predstavoval 50,74 mil. Eur a do Európskeho rozvojového fondu
(EDF) približne 12,603 mil. Eur.
V roku 2017 pristúpilo SR k 18. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj (IDA),
ktoré je z globálneho hľadiska najdôležitejším medzinárodným fondom donorov pre
najchudobnejšie krajiny sveta, a zaviazalo sa prispieť sumou 2,66 mil. Eur v roku 2018.
Príspevok SR má smerovať do nasledovných oblastí: 1) riadenie a inštitúcie, predovšetkým
mobilizácia domácich zdrojov a riadenie verejných financií, 2) klimatické zmeny, hlavne prístup
k elektrine, energetická efektívnosť a investície do obnoviteľných zdrojov a 3) tvorba
pracovných miest a transformácia predovšetkým v súvislosti s migráciou. Z hľadiska
geografického sa má zamerať na krajiny, s ktorými má SR dlhodobejšie vzťahy v rámci
rozvojových iniciatív napr. Tadžikistan, Mongolsko, Vietnam a v prípade migrácie na krajiny
pôvodu migrácie a tranzitívne krajiny vrátane regiónu MENA (stredný Východ a severná Afrika).
Okrem toho, MF SR prispelo sumou 80 000 Eur na Iniciatívu na multilaterálne odpustenie dlhov
(MDRI) určenú vybraným rozvojovým krajinám IDA a zaviazalo sa pokračovať vo financovaní
tejto iniciatívy na najbližších 10 rokov vo výške 1,31 mil. eur.
V roku 2017 Medzinárodná finančná korporácia (IFC) uskutočnila úspešné zmapovanie
slovenských spoločností, ktoré majú potenciál expandovať na rozvojových trhoch. Výsledkom je
zoznam 21 slovenských spoločností, ktoré vyjadrili záujem o projekty v príslušných sektoroch
a rozvojových krajinách. Vzhľadom na to, že mapovanie sa uskutočnilo vo všetkých krajinách
V4, ďalším krokom bol spoločný list krajín V4 adresovaný manažmentu IFC so žiadosťou
o určenie zodpovedného pracovníka, ktorý sa bude venovať podpore obchodných príležitostí pre
spoločnosti z krajín V4 na rozvojových trhoch. Predbežne by sa mal tejto agende venovať
zamestnanec z kancelárie IFC v Paríži. MF SR bude monitorovať progres dosiahnutý
v nadväznosti na zrealizované mapovanie a spoločný list krajín V4. V roku 2017 bol v rámci
implementácie Fondu technickej asistencie v spolupráci s Medzinárodnou investičnou bankou
(MIB) spustený prvý projekt pomoci slovenských expertov pre mongolskú štátu Komisiu pre
finančnú reguláciu pri zdokonaľovaní legislatívy a prijímaní opatrení v boji proti legalizácii
príjmov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu.
SR sa prostredníctvom MF SR zapojila do Fondu Iniciatívy pre hospodársku odolnosť
manažovaného Európskou investičnou bankou (EIB) s príspevkom vo výške 2 mil. eur. Iniciatíva
je zameraná na rýchlu mobilizáciu dodatočného financovania na podporu udržateľného rastu a
financovanie projektov EIB vo verejnom a súkromnom sektore v krajinách južného susedstva a
západného Balkánu v súvislosti s migračnou krízou. Slovensko bolo prvou krajinou EÚ, ktoré
vyjadrilo záujem poskytnúť príspevok.
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V rámci spolupráce s Rozvojovou bankou Rady Európy (RB RE) prebieha podpora projektov
technickej asistencie a štúdie realizovateľnosti zo Slovenského fondu pre inkluzívny rast a v roku
2018 sa uskutočnia tendre na projekty, v rámci ktorých je priestor pre zapojenie slovenských
podnikateľských subjektov.
V oblasti podpory slovenského podnikateľského sektora bola v polovici roka 2017 spustená druhá
fáza programu Rozvojmajstri (www.rozvojmajstri.com). Rozvojmajstri sú súčasťou siete
kontaktných
bodov
pre
súkromný
sektor
Svetovej
banky
PSLO
(http://www.worldbank.org/en/about/pslo). Ich úlohou je poskytovať cielené odborné
poradenstvo a praktickú podporu slovenským firmám, ktoré majú záujem a potenciál na
zapojenie sa do tendrov medzinárodných finančných inštitúcií a organizácií. Podpora je
poskytovaná tak pri identifikácii príležitostí, ako aj pri prípravách na zapojenie sa do tendrov. Do
programu sa podarilo zapojiť viac ako 30 relevantných slovenských firiem, ktorým bolo
poskytnuté cielené poradenstvo. Na podujatí „Multi IFIs development matchmaking event“
v decembri 2017, ktorého cieľom bolo priame prepojenie firiem a pozvaných inštitúcií, sa
zúčastnili zástupcovia 6 medzinárodných finančných inštitúcií, zástupcov inštitúcií SR
a partnerských krajín (Ukrajina, Macedónsko) a takmer 40 slovenských firiem. Rozvojmajstri sú
projekt realizovaný v spolupráci MF SR a UNDP.
Okrem programu Rozvojmajstri pokračovalo aj úsilie EXIMBANKY SR o implementáciu
schémy zvýhodnených vývozných úverov, ktorej cieľom je zvýšenie angažovanosti slovenského
súkromného sektoru na rozvojových trhoch. Zvýhodnené úvery, poskytované komerčnými
bankami nákupcom slovenských tovarov a služieb z rozvojových krajín, poisťuje EXIMBANKA
SR. MF SR úvery zvýhodní dorovnaním úrokových rozdielov v súlade s pravidlami OECD, príp.
aj odpustením časti istiny. Počas roka 2017 pokračovala identifikácia vhodných projektov, ktoré
po ďalších analýzach budú postúpené do schvaľovacieho procesu.
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 je súčasťou projektu MF SR a UNDP Verejné a súkromné financie
pre rozvoj. MF SR v roku 2017 prispelo na jeho aktivity sumou 1 900 000 amerických dolárov
(1 713 145,63 Eur). V Moldavsku program podporuje implementáciu programového
rozpočtovania, vrátane monitorovania a hodnotenia programových rozpočtov. Aktivity v roku
2017, realizované v prospech Ministerstva financií Moldavska, vybraných samospráv/rajónov a
obcí, sa zameriavali na revíziu programových rozpočtov Úradu vlády, Ministerstva hospodárstva,
Ministerstva spravodlivosti a Štátnej zdravotnej poisťovne Moldavska, ako aj piatich
moldavských obcí. V rámci projektu bolo štyrom rajónom poskytnuté praktické školenia na
aplikáciu metodiky programového rozpočtovania.
V Čiernej Hore MF SR je spolupráca s Ministerstvom financií dlhodobo zameraná na zlepšovanie
systémov účtovníctva a výkazníctva verejného sektora. V roku 2017 sa technická asistencia
sústredila najmä na revíziu Akčného plánu na implementáciu Stratégie prechodu na akruálne
účtovníctvo. V roku 2017 sa začali diskusie o možnom rozšírení spolupráce na daňovú oblasť
a o poskytnutí sektorovej rozpočtovej podpory („budget support“).
Spolupráca s Ministerstvom financií Srbska bola realizovaná prostredníctvom dvoch študijných
návštev (v marci v Bratislave a v októbri 2017 v Belehrade), zameraných na odovzdávanie
skúseností v rôznych témach riadenia verejných financií (napr. finančné riadenie štrukturálnych
fondov EÚ, verejný rozpočet, vnútorný audit a verejná finančná kontrola, založenie IFP)
a identifikáciu oblastí na dlhodobú cielenú spoluprácu.
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Spolupráca s Ukrajinou bola zameraná na prípravu ukrajinskej reformy verejných financií
a vypracovanie metodiky strednodobého rozpočtovania. Kvôli obmedzenej absorpčnej
schopnosti partnerského MF UA, prítomnosť významných donorov v oblasti riadenia verejných
financií a limitované expertné kapacity SR sa MF SR rozhodlo utlmiť aktivity na Ukrajine.
Množstvo aktivít bolo v roku 2017 realizovaných v rámci projektu Transformatívne vládnutie
a financovanie (TGFF), implementovaného v partnerstve medzi MF SR a UNDP. Projekt sa
zameriaval na (i) hľadanie inovatívnych spôsobov zapojenia verejnosti do správy vecí verejných
a zefektívnenia služieb verejného sektora využívaním otvorených dát a (ii) pilotovanie projektov
alternatívneho financovania rozvojových aktivít. Najvýznamnejšími aktivitami a výstupmi tohto
projektu sú napríklad vytvorenie Alternative Finance Lab (AltFin Lab) v rámci UNDP, ktorému
sa podarilo v spolupráci so Srbskými municipalitami vytvoriť predpoklady na využívanie Social
Impact Bonds pri riešení problému zamestnanosti mladých, podporiť využívanie crowdfundingu
na rozvojové ciele, či využívania technológie Blockchain. V novembri sa konal už tretí ročník
medzinárodnej súťaže Ministry of Data (https://www.ministryofdata.info/), ktorú organizuje
UNDP s partnermi s hlavnou podporou MF SR. Tento rok sa súťaž, ktorá je zameraná na
hľadanie technologických riešení využitia otvorených dát na zlepšenie služieb občanom, konala
v gruzínskom Tbilisi. Slovensko sa vďaka podpore takýchto aktivít zviditeľňuje medzinárodnom
rozvojovom kontexte ako ťahúň agendy inovácií. Dôkazom toho bolo aj podujatie „How Donors
Turn into Investors: From Funding to Financing the SDGs, Forum on Innovative Financing for
Development“ organizované na jeseň v roku 2017 vo Washingtone DC v spolupráci MF SR,
UNDP a Svetovej banky. Cieľom bolo diskutovať o trendoch nových finančných nástrojov
v kontexte udržateľných cieľov. Zároveň sa MF SR rozhodlo pokračovať v spolupráci s UNDP
v oblasti otvorených dát a inovatívnych finančných mechanizmov a koncom roka 2017 pripravilo
pokračovanie projektu – TGFF II, ktorý bude v rokoch 2018 – 2020 podporený sumou 3 mil.
USD.
V roku 2017 MF SR a Svetová banka pracovali na vytvorení obsahu e-learningového programu
na zdieľanie slovenskej expertízy a skúseností z reforiem v oblasti riadenia verejných financií.
Facilitovaný e-learningový kurz, ktorého príprava bola podporená sumou 260 000 USD
(243 755,51 Eur) bude po prvý krát spustený v máji 2018, na e-learningovej platforme Svetovej
Banky, Open Learning Campus (https://olc.worldbank.org/). MF SR chce týmto nadviazať na
budovanie odborných kapacít verejnej správy v partnerských krajinách a posilniť zavádzanie
inovatívnych prístupov do svojich rozvojových aktivít. Zvyšuje sa tak viditeľnosť a využiteľnosť
slovenského know-how v rámci širšej celosvetovej expertnej komunity.
Formou technickej asistencie MF SR a jeho rezortné organizácie realizovali krátkodobé
konzultácie priamo v partnerských krajinách, expertné vystúpenia v medzinárodných
inštitúciách, donorských skupinách, a pod. Taktiež boli uskutočnené viaceré expertné konzultácie
a študijné návštevy pre zahraničných partnerov priamo v SR.
V rámci modality krátkodobej asistencie sa uskutočnili dve kľúčové technické misie do Srbska a
Čiernej Hory. S Ministerstvom financií Srbska bolo podpísané Memorandum o porozumení
s cieľom bližšej spolupráce pri zavádzaní efektívneho a transparentného systému riadenia
verejných financií.
V 2017 MF SR tiež podporilo pokračovanie dlhodobých projektov odovzdávania skúseností
z oblasti riadenia verejných financií. Na základe akčného plánu úspešne prebiehal prenos
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skúseností Ministerstvu financií a cien Kuby formou troch expertných misií na Kube. Nosnými
témami boli najmä príprava rozpočtu a viaceré otázky z daňovej politiky.
Na uvedené aktivity technickej asistencie a administratívne výdavky spojené s rozvojovými
aktivitami vynaložilo MF SR v minulom roku spolu 350 262,87 eur. V sume sú zahrnuté aj
výdavky na systém pre evidenciu a vykazovanie rozvojovej spolupráce SR, a mzdové výdavky
na zamestnancov, ktorí sa zaoberajú rozvojovou spoluprácou, vrátane slovenského poradcu
riaditeľa EBOR v rámci Konštituencie EBOR.

3.3 Ministerstvo vnútra SR
MV SR poskytlo v roku 2017 ODA v celkovej hodnote 2 709 551,14 Eur, ktorú tvorili členské
príspevky do medzinárodných organizácií, príspevky na projekty pre azylantov a na plnenie
spoločných úloh v medzinárodných misiách a operáciách civilného krízového manažmentu
a humanitárna pomoc.
MV SR realizovalo v roku 2017 ODA finančnými príspevkami na prevádzku kancelárie
Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Bratislave vo výške 9 958,16 Eur a forme
príspevku vo výške 297 799,29 Eur na realizáciu asistovaných návratov. Rovnako bol z
rozpočtu MV SR uhradený členský príspevok do IOM v objeme 82 574,88 Eur (hradí Prezídium
Policajného zboru) a členský príspevok do Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky
(ICMPD) vo výške 38 282 Eur.
Na bilaterálnu ODA, vyčlenilo MV SR v roku 2017 čiastku 613 993,88 Eur na plnenie úloh
vyplývajúcich zo zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (o azyle) - poskytovanie
pomoci žiadateľom o azyl a azylantom v rámci ktorého bola poskytnutá pomoc žiadateľom
o azyl a osobám s poskytnutou medzinárodnou ochranou vrátane žiadateľov o azyl podľa
Memoranda o porozumení a o dočasnom poskytnutí ubytovacích kapacít žiadateľom o
medzinárodnú ochranu, ktorých žiadosti sú spracovávané v Rakúskej republike. Materiálne a
finančné zabezpečenie žiadateľov počas azylovej procedúry v SR v azylových zariadeniach
predstavovalo 462 125,86 Eur, mzdové výdavky na zamestnancov v azylových zariadeniach
predstavovali 151 868,02 Eur. V roku 2017 sa realizovalo niekoľko projektov, v ktorých bol MÚ
MV SR vecným garantom.Tieto projekty boli vykonávané mimovládnymi organizáciami
a Centrom právnej pomoci. Financované boli z prostriedkov štátneho rozpočtu (25%) a Fondu
pre azyl migráciu a integráciu - AMIF (75%). Celková výška vykázaná zo štátneho rozpočtu bola
186 852,25 Eur. V rámci humanitárnej pomoci (05T03) bola azylovým zariadeniam na zvláštne
náklady súvisiace s nevyhnutným technickým vybavením poskytnutá oficiálna pomoc vo výške
121 299,99 Eur.
MV SR bolo v roku 2017 aktívne zapojené do plnenia spoločných úloh v medzinárodných
misiách a operáciách civilného krízového manažmentu pod vedením EÚ, OSN a OBSE. V
jednotlivých medzinárodných misiách v rozvojových krajinách sa počas roka postupne
vystriedali nasledovné počty príslušníkov policajného zboru (PZ): EUBAM Ukrajina/Moldavsko
(štyria), EULEX Kosovo (dvaja), EUMM Gruzínsko (päť), EUAM Ukrajina (dvaja), špeciálna
monitorovacia misia OBSE na Ukrajine (päť), OBSE Macedónsko (jeden), OSN UNSTAMIH
Haiti (šesť). Finančné, materiálne a logistické zabezpečenie činnosti príslušníkov PZ v misiách
hradilo MV SR z vlastných finančných prostriedkov v rámci prideleného rozpočtu. Podrobná
kvantifikácia finančných príspevkov predstavovala na mzdy 799 546,83 Eur, na odvody 159
360,62 Eur a na tovary a služby 26 240,07, čo spolu činilo 985 147, 52 Eur.
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Za rok 2017 bola Slovenskou republikou poskytnutá materiálna humanitárna pomoc do
zahraničia celkom osem krát, z toho pre Bosnu a Hercegovinu a Ukrajinu (dva krát), Peru,
Macedónsko, Bangladéš, Albánsko v celkovom objeme 373 643,17 EUR.
Zoznam projektov humanitárnej pomoci SR, realizovaných v roku 2017, je v prílohe č.3.

3.4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v roku 2017 poskytlo celkovú
ODA v objeme 2 379 132,77 Eur, z toho suma 1 642 375,00 Eur bola poskytnutá na vládne
štipendiá a príspevky pre študentov z 25 krajín a bežné výdavky vysokým školám súvisiace so
vzdelávaním vládnych štipendistov SR. MŠVVaŠ SR v roku 2017 vynaložilo náklady na
vyslaných lektorov a učiteľov v celkovej výške 698 166,77 Eur. Administratívne náklady na
rozvojovú agendu boli v roku 2017 vo výške 29 806 Eur. Súčasťou budovania štruktúr
poskytujúcich rozvojovú pomoc je aj projekt „Slovenčina ako cudzí jazyk“, ktorý zabezpečuje
Univerzita Komenského v Bratislave. Na vydavateľskú a pedagogickú činnosť, ktorou sa priamo
podieľala na poskytovanej rozvojovej pomoci, boli v roku 2017 Filozofickej fakulte UK v
Bratislave poskytnuté finančné prostriedky, z ktorých 30 % je možné započítať do celkových
nákladov v rámci poskytnutej ODA za rok 2017, t. j. 8 785,00 Eur.
Finančné vyčíslenie nákladov na vládnych štipendistov SR v roku 2017 za rozvojové krajiny na
zozname výboru OECD pre rozvojovú pomoc DAC sú v prílohe č.4.

3.5 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v roku 2017 poskytlo celkovo
na ODA SR sumu 440 452, 02 Eur, pričom jej multilaterálna časť činila 410 129,02 Eur.
Najväčšiu položku tvoril členský príspevok do Organizácie Spojených národov pre výživu
a poľnohospodárstvo (FAO) vo výške 343 202,69 Eur. MPRV SR ďalej prispelo do fondu na
základe Dohovoru OSN pre boj proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom
(UNCCD) sumou 11 829 Eur. Príspevok MPRV SR do Európskej a stredozemskej organizácie
na ochranu rastlín (EPPO) predstavoval 26 570 Eur. Do Medzinárodnej asociácie pre skúšanie
osív (ISTA) MPRV SR poskytlo 13 644, 72 Eur, členský príspevok do Medzinárodného inštitútu
Bioversity International (BI) predstavoval sumu 14 882, 61 Eur.
Okrem príspevkov do multilaterálnych organizácií, MPRV SR participovalo formou príspevku
vo výške 30 323 Eur aj na bilaterálnej ODA, ktorou bol podporený pravidelný projekt
zameraný na odbornú a technickú podporu krajín strednej a východnej Európy v oblasti
potravinových databáz. V roku 2017 bola v rámci tejto úlohy poskytnutá rozvojová spolupráca
Albánsku, Bosne a Hercegovine a Macedónsku a to formou zabezpečenia účasti na
medzinárodnom kurze o tvorbe a využívaní potravinových databáz a formou individuálneho
školenia na pracovisku NPPC-VÚP. Budovaním kvalitných poznatkov v oblasti potravinových
databázach a nutričného zloženia potravín sa prispieva k zlepšeniu potravinovej bezpečnosti a
výživy, k napĺňaniu priorít FAO v regióne ako aj SDGs.

3.6 Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) poskytlo ODA v roku 2017 v celkovom objeme
458 557 Eur. Formou členských príspevkov bolo do medzinárodných organizácií
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a environmentálnych dohovorov uhradených 444 036 Eur. Bilaterálna ODA MŽP SR
predstavovala čiastku 14 521 Eur.
Medzi najvýznamnejšie finančné položky multilaterálnej rozvojovej spolupráce MŽP SR patril
členský príspevok do Multilaterálneho fondu pre implementáciu Montrealského protokolu vo
výške 252 162 Eur. Do rozpočtu Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) prispelo MŽP
SR sumou 89 161 Eur a na Program OSN pre životné prostredie (UNEP) bolo poukázaných
46 152 Eur. K finančne najvýznamnejším projektom bilaterálnej ODA MŽP SR patril projekt
„Podpora efektívnej implementácie Bazilejského dohovoru v súvislosti s plnením
reportingových povinností Moldavskej republiky“.

3.7 Ostatné ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy
Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) realizuje rozvojovú spoluprácu formou aktívneho
zapájania sa do rozhodovacích procesov v rámci spoločnej obchodnej politiky EÚ a aktivít
v rámci multilaterálnych organizácií a inštitúcií. V roku 2017 prispelo na ODA SR celkovou
sumou 917 369,93 Eur a to formou členských príspevkov do rozpočtu Organizácie OSN pre
priemyselný rozvoj (UNIDO) vo výške 193 432 Eur a do Svetovej obchodnej organizácie
(WTO) vo výške 723 936,93 Eur.
V multilaterálnej oblasti sú dôležité aktivity EÚ v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO).
EÚ je jedným z kľúčových aktérov multilaterálneho kola rokovaní o ďalšej liberalizácii
svetového obchodu - Rozvojovej agendy z Dauha. Jedným z jeho hlavných cieľov je väčšie
zapojenie rozvojových a najmenej rozvinutých krajín do mnohostranného obchodného systému,
ktorý podporuje ekonomický rozvoj a odstraňuje chudobu. Dôležitým nástrojom technickej
pomoci a podpory rozvojových krajín pri budovaní ich obchodnej infraštruktúry a výrobných
kapacít je iniciatíva „Aid for Trade“, v rámci ktorej je EÚ dlhodobo najväčším kolektívnym
donorom (EÚ poskytuje 1/3 celkovej pomoci).
V bilaterálnej oblasti k významným nástrojom rozvojovej pomoci EÚ patria „Dohody
o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a krajinami Afriky, karibskej a pacifickej oblasti (ACP)“.
Sú to obchodné dohody s rozvojovým aspektom. Zameriavajú sa na podporu postupnej integrácie
krajín ACP do svetového hospodárstva prostredníctvom obchodu a investícií, čím prispievajú k
trvalo udržateľnému rozvoju, znižovaniu chudoby a podporujú regionálnu hospodársku
integráciu. Dohody sú „šité na mieru“, zohľadňujú špecifiká, rozdielne podmienky a možnosti
krajín (regiónov). Predpokladajú špecifické asymetrie v prospech ACP krajín, ako napr.
vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, dlhé liberalizačné obdobia, flexibilné pravidlá
pôvodu a osobitné záruky a opatrenia v oblasti poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti.
V bilaterálnej oblasti je dôležitým autonómnym nástrojom rozvojovej pomoci EÚ aj všeobecný
systém preferencií (GSP), ktorý umožňuje rozvojovým krajinám a najmä najmenej rozvinutým
krajinám zjednodušený prístup na trh EÚ prostredníctvom zníženia, resp. úplného odstránenia
dovozného cla na tovary z týchto krajín.
Ministerstvo zdravotníctva SR poskytlo v roku 2017 formou členského príspevku do Svetovej
zdravotníckej organizácie (WHO) multilaterálnu ODA v objeme 641 855 Eur. Spolupráca medzi
SR a WHO prebehla tiež na národnej úrovni na báze dvojročných programov spolupráce BCA
2016-2017 na vzájomne odsúhlasených aktivitách na národnej a regionálnej úrovni.

23

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSV R SR) realizovalo ODA v roku 2017
formou členského príspevku do Medzinárodnej organizácie práce (ILO) v objeme 565 763 Eur.
SR je členom ILO od roku 1993 a vzájomná spolupráca je orientovaná na tvorbu a realizáciu
pracovných noriem, vytváranie podmienok na dôstojné zamestnanie, účinnú sociálnu ochranu a
posilňovanie sociálneho dialógu. MPSV R SR využíva stanoviská a názory expertov ILO pre
aplikáciu dohovorov ILO podľa jednotlivých problematík, ktoré sú vyjadrené tzv. všeobecným
prieskumom Výboru expertov pre aplikáciu dohovorov a odporúčaní ILO.
Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD SR) vykázal v roku 2017 celkovú ODA v objeme 316 025,6
Eur. Do oblasti mierového využívania jadrovej energie poskytol formou ODA celkom 33 %
svojho riadneho členského príspevku do Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE)
vo výške 171 756,6 Eur. Dobrovoľný príspevok ÚJD SR do Fondu technickej spolupráce MAAE
(TCF) predstavoval v roku 2017 čiastku 130 769 EUR. Okrem toho boli v roku 2017 v spolupráci
v spolupráci s MAAE realizované odborné stáže a vedecké návštevy zástupcov krajín ODA v SR
v celkovom objeme 13 500 EUR. Zúčastnené krajiny v odbornom a vedeckom programe boli
nasledovné: Bielorusko 12 000 Eur, Pakistan 1 000 Eur, Gruzínsko 500 Eur.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR vykázalo v roku 2017 ako ODA celkom 43 400 Eur.
Čiastka 24 600 EUR bola vykázaná ako členský príspevok (18 %) do Medzinárodnej
telekomunikačnej únie (ITU). Čiastku 18 800 EUR predstavoval členský príspevok (16 %) do
Svetovej poštovej únie (UPU).
Úrad priemyselného vlastníctva SR nebol v roku 2017 zapojený do bilaterálnej ODA, avšak
realizoval jej multilaterálnu časť, ktorú vykázal formou úhrady členského príspevku do Svetovej
organizácie duševného vlastníctva (WIPO) dňa 5.1.2017 vo výške 116 292,74 Eur. Dňa
28.12.2017 bol za bienium 2016-2017 poskytnutý zo strany SR na účel vykrytia deficitu
Lisabonskej únie WIPO dobrovoľný príspevok vo výške 26 619,00 Eur bol hradený zo zdrojov
MZVaEZ SR, pričom ako príspevok ODA sa započítava 798,57 Eur.
Ministerstvo kultúry SR nebolo v roku 2017 zapojené do bilaterálnej oficiálnej rozvojovej
spolupráce, ale len do multilaterálnej rozvojovej spolupráce, ktorú vykázalo formou úhrady
členského príspevku do Medzinárodného fondu pre kultúrnu diverzitu UNESCO na rok 2017
v objeme 4 500 Eur. Medzinárodný fond pre kultúrnu diverzitu je súčasťou UNESCO Dohovoru
2005 o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, z ktorého sa financujú aktivity a
podpora kultúrneho priemyslu v rozvojových krajinách.
Ministerstvo obrany SR v roku 2017 pokračovalo v realizácii aktivít rozvojovej spolupráce
najmä prostredníctvom Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR.
Z prostriedkov medzirezortného programu 05T0B bola poskytnutá materiálna humanitárna
pomoc v hodnote 8 894,00 EUR. V dvoch bilaterálnych projektoch boli prijímateľom pomoci
Červený kríž v miestach, kde pôsobia OS SR v Bosne a Hercegovine (Han Pijesak, Višegrad,
Novo Sarajevo), v jednom bilaterálnom projekte bola materiálne podporená humanitárna pomoc
pre detskú nemocnicu v meste Lisičansk v Ukrajine.
Správa štátnych hmotných rezerv SR v roku 2017 participovala na aktivitách bilaterálnej
rozvojovej pomoci SR, a to formou poskytnutia materiálnej humanitárnej pomoci v celkovej
výške 39 635 Eur. Poskytnutá materiálna pomoc o hmotnosti 7 966 kg, ktorú tvorili
zdravotnícky materiál, odev, potreby a pomôcky (napr. plecniaky, zásobníky
na vodu a pod.), smeroval postihnutým ozbrojeným konfliktom na východe Ukrajiny
postihnutým, osobitne do nemocničných zariadení Luhanskej oblasti.
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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 a humanitárnej pomoci SR.
Graf č. 8 - Podiel rezortov a ostatných ÚOŠS na poskytovaní rozvojovej spolupráce SR v mil..
Eur
a) Podiel rezortov a ostatných ÚOŠS na poskytovaní rozvojovej spolupráce
a humanitárnej pomoci SR v roku 2017 v mil. Eur
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b) Podiel rezortov a ostatných ÚOŠS na poskytovaní rozvojovej spolupráce
a humanitárnej pomoci SR v roku 2016 v mil. Eur
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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 troma programovými krajinami
SlovakAid - Afganistan, Keňa a Moldavsko a s krajinami s mimoriadnymi humanitárnymi
a rozvojovými potrebami (Južný Sudán, Sýria). V roku 2017 pokračovalo MZVaEZ SR
v napĺňaní tzv. Country Strategy Papers, vypracovaných v roku 2014 pre všetky programové
krajiny, ktoré špecifikujú ciele, priority a nástroje bilaterálnej rozvojovej spolupráce. V roku
2017 boli na program rozvojových intervencií čerpané finančné prostriedky v hodnote
2 648 467,08 Eur, z toho 1 657 687,08 Eur bolo poskytnutých programovým krajinám na
programy humanitárnej a post-humanitárnej pomoci.

AFGANISTAN
Stratégia SR pre rozvojovú spoluprácu s Afganistanom na roky 2014 až 2018 definuje tri hlavné
oblasti rozvojovej spolupráce:
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 2017 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 podnikanie. Výzva bola koncipovaná v súlade so Stratégiou SR pre rozvojovú spoluprácu
s Afganistanom na roky 2014 - 2018.
Malá dotačná schéma
V roku 2017 bola poskytnutá dotácia vo výške 199 725 Eur na implementáciu projektu
„Tréningové stredisko pre obnoviteľnú a čistú energiu v Kábule.“ Zámerom projektu je odborná
príprava a školenie osôb v produktívnom veku v oblasti obnoviteľných zdrojov, čím projekt
reaguje na vysoký dopyt po odbornom vzdelávaní a kvalifikovaných odborníkoch. Realizáciou
projektu vznikne moderné plne vybavené školiace stredisko, zamerané na poskytovanie
praktického výcviku v oblasti solárnych systémov. Projekt realizuje podnikateľský subjekt
v spolupráci s afganskou mimovládnou organizáciou zameriavajúcou sa na školiace tréningy
mladých ľudí a rozvoj občianskej spoločnosti. Zároveň v roku 2017 prebiehala realizácia
projektu „Laboratórium analýzy potravín a vody pre Kábulskú polytechnickú univerzitu“,
ktorého pridanou hodnotou je riešenie otázky bezpečnosti potravín, pitnej a odpadovej vody.
Spolupráca s akademickou obcou je osvedčená, projekty dosahujú dobrú kvalitu a vysoký stupeň
udržateľnosti.
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Program podnikateľských partnerstiev
V roku 2017 boli schválené dva projekty v celkovej výške 100 000 Eur, zamerané na sektory
poľnohospodárstva a budovania obchodných kontaktov a propagáciu programu EXIMBANKY
SR vo verejnom sektore.
Vládne štipendiá
V akademickom roku 2017/2018 bolo udelených 5 štipendií vlády SR študentom z Afganistanu
na štúdium na verejných vysokých školách na Slovensku.

KEŇA
Stratégia SR pre rozvojovú spoluprácu s Kenskou republikou (Keňa) na roky 2014 - 2018
definuje štyri hlavné ciele:
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 podporou ekonomického rastu
v poľnohospodárstve.
4. Prispievať k posilňovaniu demokratického politického systému, právneho štátu,
dobrej správy vecí verejných a implementácie reforiem, najmä prostredníctvom zdieľania
transformačných a reformných skúseností.
V rámci bilaterálnej rozvojovej spolupráce bolo v roku 2017 schválených 5 projektov v celkovej
sume 1 071 109,65 Eur, ktoré napĺňajú strategické ciele 1 až 3 a reflektujú špecifické ciele
dotačnej výzvy, čím prispievajú k očakávaným výsledkom stanoveným v Stratégii SR pre
rozvojovú spoluprácu s Keňou.
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 projektu „Zlepšenie prístupnosti zdravotnej starostlivosti vidieckej oblasti Joska“ je
zvýšiť úroveň zdravotnej starostlivosti prostredníctvom založenia a prevádzkovania lekárskej
kliniky a prenatálnej poradne v oblasti Joska. Intervencia v spádovej oblasti, ktorej chýba
zdravotnícka infraštruktúra, tak bude mať dosah na približne 30 000 obyvateľov. Implementácia
projektu logicky nadväzuje na projekt výstavby základnej školy (SAMRS/2015/KE/1/1), pričom
jeho súčasťou bude aj podpora integrácie detí s telesným postihnutím do vyučovacieho procesu
a spoločnosti. Dôležitou častou je aj zvyšovanie povedomia miestnej komunity o zdraví,
prevencii chorôb, hygiene, boji proti HIV/AIDS a malárii.
Cieľ č.2: Znížiť úroveň nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu
a získavaniu praktických zručností.
Hlavným zámerom projektu „Budovanie mieru cez praktické zručnosti“ je znižovanie
nezamestnanosti mládeže v kraji Turkana, posilňovaním jej praktických zručností
a konkurencieschopnosti na pracovnom trhu. V spolupráci s lokálnym partnerom bude v
novovznikajúcej polytechnickej škole v blízkosti utečeneckého tábora Kakuma otvorený
stolársky kurz. V tábore existuje kapacitne limitovaná škola s technickým zameraním, do ktorej
majú prístup iba utečenci, čo prispieva k zvyšovaniu napätia vo vzťahu k miestnemu
obyvateľstvu. Nový kurz bude vzdelávať miestnu mládež s nedostatkom vzdelávacích
príležitostí, rovnako aj utečencov z tábora Kakuma. Spojením oboch komunít je prostredníctvom
intervencie prispieť k vzájomnému porozumeniu, pričom súčasťou projektu budú aj školenia pre
27

miestnych učiteľov v oblasti znižovania napätia. Študentom bude okrem odborného vzdelávania
sprostredkovaný aj podnikateľský tréning a podpora pri hľadaní zamestnania.
Projekt „Posilnenie udržateľného sociálneho podniku, ktorý zabezpečuje školenie, zamestnanie a
podporu integrácie mladých ľudí na trhu práce“ je zameraný na podporu ekonomickej
sebestačnosti sociálneho podniku, ktorý dlhodobo zabezpečuje služby v oblasti školenia,
zamestnania a podpory integrácie mladých ľudí na trhu práce, vzdelávanie pre deti z
marginalizovaných skupín a program výživy a podpory mladých rodičov pri starostlivosti
o opustené, resp. osirotené deti. Špecifické ciele projektu sú zamerané na zlepšenie finančnej
stability a zvýšenie príjmov zo sociálno-podnikateľskej činnosti partnera, ktoré sú určené na
prevádzku centra; zvyšovanie zamestnanosti znevýhodnených mladých ľudí z detských domov,
alebo zo sociálne silne znevýhodneného prostredia, formou budovania ich praktických zručností
a absolvovaním odbornej praxe; poskytnutie pomoci a poradenstva pri osvojovaní ich pracovných
návykov a hľadaní stabilného zamestnania. Počas implementácie projektových aktivít absolvujú
študenti pracovnú prax v krajčírskej dielni, absolventom programu bude po získaní certifikátu
zabezpečená asistencia sociálneho poradcu pri hľadaní stabilného zamestnania, pričom 30
študentov bude zamestnaných v dielni projektového partnera. Podporou technického vybavenia
sociálnej dielne bude umožnené rozšírenie sociálno-podnikateľských činností, ktoré povedú k
vyšším príjmom a stabilite, čím sa zabezpečí dlhodobo udržateľné financovanie jeho sociálnych
aktivít, ako aj kontinuita v poskytovaní pracovnej praxe a získavania zručností pre mládež z
detských domovov a sociálne znevýhodneného prostredia.
Cieľ č.3: Znižovať chudobu a posilniť potravinovú bezpečnosť prostredníctvom podpory
ekonomického rastu v sektore poľnohospodárstva.
V roku 2017 pokračovala implementácia projektu „Podpora procesov, ktoré vedú k zásadnému
zvýšeniu produkcie makadamových orechov (v objeme a kvalite) pre lokálny a svetových trh“.
Intervencia kladie dôraz na investíciu do kvalitných orechových sadeníc a zefektívňovanie
pestovateľskej praxe vyše 10 000 farmárov. Zapojení pestovatelia budú mať prístup k zdravým
sadeniciam v troch novozaložených škôlkach makadamových sadeníc a budú vyškolení a
auditovaní o správnych technikách a postupoch v súlade s kritériami Fair Trade a Bio. Po získaní
certifikácie budú môcť farmári predať svoju úrodu za vyššiu cenu. Výsledkom projektu bude
zvýšenie objemu a kvality produkcie orechov, životného štandardu miestnych komunít a výnosov
lokálnej ekonomiky.
Mikrogranty
V roku 2017 bolo Keni poskytnutých 12 mikrograntov. Schválené príspevky smerovali do
oblastí: potravinárstvo a poľnohospodárstvo, odborné vzdelávanie a zdravotnícka starostlivosť.
Dobrovoľníci
V roku 2017 bolo do Kene vyslaných 9 dobrovoľníkov.
Vládne štipendiá
V akademickom roku 2017/2018 bolo udelených 6 štipendií vlády SR študentom z Kene
v študijných odboroch: medicína, ekonómia a stavebné inžinierstvo.
Projektová iniciatíva V4
V roku 2017 bola odštartovaná historicky prvá spoločná iniciatíva V4, ktorej základ tvorí
SlovakAid projekt Nadácie Integra a Ten Senses Africa. Krajiny V4 podpísali subkontrakty s
hlavným manažérom tohto projektu - Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú
spoluprácu - a implementujúcimi organizáciami. Zámer je súčasťou aktuálne prebiehajúceho
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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 15 000 malých farmárov a vytvoriť nové pracovné miesta
prostredníctvom bio a fair trade produkcie kešu orechov a sezamu. Projekt je financovaný zo
zdrojov Núdzového zvereneckého fondu Európskej únie pre stabilitu a riešenie príčin nelegálnej
migrácie a vysídlených osôb v Afrike (EUTF Afrika).
Spoločné programovanie rozvojovej spolupráce EÚ v Keni (SP)
Aktuálne sa uskutočnil výber grantového manažéra (tzv. Grant Manager) pre finančne
najvýznamnejší komponent programu AgriFi Kenya (Podpora produktívneho, aplikovaného
a trhovo integrovaného drobného poľnohospodárstva v Keni vrátane príspevku pre Africký
investičný nástroj), do ktorého sa SR zapája. S grantovým manažérom a Delegáciou EÚ v
Nairobi zároveň začali konzultácie o formalizácii vzájomnej spolupráce. Výzvy na projekty
v oblasti poľnohospodárstva a podpory farmárstva, ktoré môžu byť príležitosťou aj pre náš
podnikateľský sektor a jeho lokálnych partnerov, očakávame v lete 2018. SP je financované z 11.
Európskeho rozvojového fondu a finančných príspevkov vybraných členských krajín EÚ.
Námetmi a postrehmi do materiálu: „Zapojenie SR do SP EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce“,
schváleného vládou SR v apríli 2017 sa SR spolu ďalšími ČŠ EÚ priebežne podieľala na príprave
podkladov pre vyhodnotenie prvej fázy SP v Keni, ako aj stratégie na ďalšie obdobie.
Spolupráca s národnými rozvojovým agentúrami iných donorov
V snahe maximalizovať udržateľnosť projektov SlovakAid boli začaté rokovania
s vytypovanými národnými agentúrami - talianskou (IADC) a americkou rozvojovou agentúrou
(USAID) o možnostiach vzájomnej spolupráce na spoločných projektoch v oblasti
poľnohospodárstva, sociálnej práce a odborného vzdelávania. Hlavným cieľom tohto impulzu je
prispieť k zvýšeniu účinnosti výsledkov našich projektových intervencií a ich skúsenostného
potenciálu a premietnuť nové trendy do bilaterálnej rozvojovej spolupráce. Keňa patrí medzi
krajiny s nižším stredným príjmom s dynamickým rastom strednej vrstvy, súkromného sektora,
veľkými investičnými a trhovými príležitosťami.
Z tohto pohľadu je vhodné zosúladiť tradičný spôsob rozvojovej spolupráce s na mieru
šitým/inovatívnym prístupom, ktorý by zohľadnil perspektívu akcelerovaného prílevu investícií
do krajiny a zvýšenej pridanej hodnoty miestnej produkcie. Rozvojové intervencie by sa mali
zamerať na podporu sektorov s vysokým potenciálom tvorby pracovných miest (napr. v rámci
poľnohospodárskeho hodnotového reťazca presadzovaného kenskou vládou). Z doterajších
skúseností z aktivít SR smerom ku Keni vyplýva aj potreba zmeniť smerovanie rozvojovej
spolupráce z tzv. programových krajín na programové regióny. Súčasťou tohto posunu by mala
byť aj snaha rozšíriť pôsobenie jednotlivých projektových zámerov na celé územie krajiny.
Perspektívne je potrebné zamerať sa predovšetkým na komerčne zamerané projekty, ktoré
garantujú udržateľnosť a koncentrovať sa na čo najväčšiu previazanosť projektových zámerov.
V tejto súvislosti predstavuje napr. Spoločné programovanie EÚ, výbornú príležitosť na
zadefinovanie budúcej stratégie rozvojovej spolupráce SR v krajine.

MOLDAVSKO
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
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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 2017 využívané projekty malej dotačnej schémy,
mikrogranty, CETIR, dobrovoľnícky program, nástroj spolupráce SR a UNDP a vládne štipendiá.
Malá dotačná schéma:
V roku 2017 v Moldavsku dobiehala realizácia dvoch projektov schválených v rámci výzvy v
roku 2015, pokračovala realizácia dvoch projektov z výzvy 2016 a spustené boli tri projekty
z výzvy 2017.
Jedným z dvoch projektov z výzvy 2015, ktorých implementácia prebiehala aj v roku 2017 bol
projekt „Transparentné, finančne zdravé a konkurencieschopné samosprávy v Moldavsku“
implementovaný INEKO. Tento projekt, pôvodne plánovaný do marca 2017, získal dodatočnú
podporu vo výške 156 000 USD z prostriedkov USAID v rámci fondu Emerging Donors
Challenge Fund (pôvodný rozpočet projektu bol 91 870 Eur). Projekt tak mohol byť rozšírený o
nové aktivity, ktoré boli implementované až do októbra 2017. Ďalším úspešne ukončeným
projektom schváleným ešte v roku 2015 bol projekt VÚVH s názvom „Podpora bezpečnosti
dodávky pitnej vody a stanovenie úrovne zníženia nebezpečných látok cez sanáciu odpadových
vôd v Moldavsku“.
V rámci výzvy na rok 2016 boli schválené dva 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). V oboch prípadoch bude prebiehať realizácia aj v prvom polroku 2018.
Prostredníctvom výzvy 2017 boli schválené štyri projekty, no realizácia projektu „Posilnenie
transparentnosti a efektívneho výkonu samospráv, budovanie kapacít občianskej spoločnosti
v Moldavsku“ (ČVO) začala až v januári 2018.
INEKO nadväzuje na svoje úspešné aktivity v Moldavsku projektom „Podpora transparentnosti
a finančnej udržateľnosti regionálnych politík, štátnych podnikov a samospráv v Moldavsku“.
Prostredníctvom projektu „Perspektíva modernizácie pre Gagauzko“ kofinancuje SlovakAid
projekt GAMCON podporený z prostriedkov EUROPEAID (z celkového rozpočtu 850 tis. Eur
pokrýva EUROPEAID 650 000 Eur, dotácia Slovakaid je 100 000 Eur a zvyšok projektu
financujú Holandské kráľovstvo a Medzinárodný Vyšehradský fond). GAMCON je vôbec prvým
projektom EUROPEAID, v ktorom je vedúcim partnerom slovenský subjekt. SAŽP spolupracuje
s moldavským ministerstvom životného prostredia v oblasti manažmentu odpadového
hospodárstva už od roku 2011. Cieľom aktuálneho projektu „Budovanie kapacít pre
implementáciu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov v Moldavskej republike“ je zefektívnenie
manažmentu odpadov prostredníctvom zavádzania systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov
pre elektrozariadenia.
Skúsenosti z rokov 2016 a 2017 potvrdili 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 vytvoriť systém,
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prostredníctvom ktorého budú do praxe zavedené nové nástroje rozvojovej spolupráce
umožňujúce identifikovať a formulovať projekty adekvátne reagujúce na rozvojové potreby
partnerskej krajiny.
V roku 2017 bolo na realizáciu rozvojovej spolupráce využité aj rozpočtové opatrenie v prospech
VÚVH (Výskumný ústav vodného hospodárstva), prostredníctvom ktorého bol podporený
projekt „Technická asistencia pri implementácii požiadaviek smernice 91/271/EEC samospráv
v Moldavsku“. Projekt je realizovaný v spolupráci s českým Výzkumním ústavem
vodohospodářským T. G. Masaryka a jeho zmluvným rámcom je Memorandum o porozumení
medzi Českou rozvojovou agentúrou a SAMRS zo dňa 9. augusta 2017. Zámerom česko slovenskej spolupráce je harmonizácia legislatívy Moldavska so smernicou EÚ pre správu
odpadových vôd.
CETIR
V roku 2017 bola pre moldavských partnerov realizovaná jedna aktivita programu CETIR
s názvom: „Sensitisation workshop on the fundamentals of Security Sector Reform (SSR)“.
Cieľom bola podpora kapacít v oblasti reformy bezpečnostného sektora v relevantných
moldavských inštitúciách. Aktivita realizovaná v SR bola určená aj pre partnerov z Ukrajiny
a Gruzínska.
Mikrogranty
Aj v roku 2017 bola podpora projektov prostredníctvom mikrograntov veľmi žiadaná a na ZÚ
Kišiňov bolo podaných približne sto projektových návrhov. Realizovaných bolo 13 projektov
,dva z týchto projektov boli schválené ešte v roku 2016, no zmluvy na ich realizáciu boli
podpísané začiatkom roka 2017.
Dobrovoľníci
V roku 2017 bol do Moldavska vyslaný 1 rozvojový dobrovoľník, ktorého vysielajúcou
organizáciou je ČVO.
Finančné príspevky
Prostredníctvom nástroja „finančný príspevok“ bol v roku 2016 podporený a spustený projekt
„Zlepšenie podmienok v oblasti vody a sanitácie na školách v okrese Leova“ (rozpočet 200 000
Eur), ktorý aj v priebehu roka 2017 implementovala nezisková organizácia ADRA Moldova.
Tento projekt bol súčasťou spoločnej česko-slovenskej rozvojovej iniciatívy v Moldavsku
zameranej na zabezpečenie pitnej vody a adekvátnych podmienok sanitácie vo vzdelávacích
zariadeniach vo vidieckych oblastiach.
Spolupráca SR a UNDP
V roku 2017 pokračoval projekt „Rozvoj kapacít pre programové rozpočtovanie v Moldavsku“
implementovaný UNDP v spolupráci s Ministerstvo financií SR. Spolupráca ministerstiev
financií SR a Moldavska s podporou SlovakAid funguje už od roku 2011 a je jednou z hlavných
aktivít v oblasti zdieľania transformačných skúseností SR. Ďalšími konkrétnymi výstupmi
spolupráce SlovakAid a UNDP v Moldavsku v roku 2017 boli projekty: „Strengthening
capacities of civil society actors to use open data”, realizovaný Nadáciou Pontis, s rozpočtom 66
000 USD a „Building institutional capacities of the national surface water monitoring system
according to water framework Directive 60/2000 EC“, realizovaný VÚVH pre Hydrometeorologickú službu Moldavskej republiky s rozpočtom 150 000 USD. Aktivitou v rámci
partnerstva SlovakAid a UNDP realizovanou v Moldavsku bola aj ex ante štúdia v oblasti
ochrany osobných údajov (rozpočet 14 000 USD), ktorá predchádzala rozsiahlemu
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twinningovému projektu v tejto oblasti financovaného EÚ.
Vládne štipendiá
V akademickom roku 2017/2018 bolo udelených 7 štipendií vlády SR študentom z Moldavska
na štúdium na verejných vysokých školách na Slovensku.

JUŽNÝ SUDÁN
Rozvojová spolupráca s Južným Sudánom bola v roku 2017 realizovaná formou malej dotačnej
schémy v hodnote 730 327,50 Eur.
Zdravotnícky projekt (Magna - Deti v núdzi) v objeme 131 755,5 Eur spustený v roku 2016,
pokračoval aj v roku 2017 budovaním kapacít zdravotníckeho personálu a posilňovaním systému
zdravotnej starostlivosti v piatich vybraných centrách. Nosné aktivity zahŕňali primárnu lekársku
pomoc, tréningy a školenia lokálneho personálu - 15 zamestnancov a budovanie kapacít - 80
dobrovoľníkov vyškolených za komunitných distribútorov zdravotnej starostlivosti v rámci
integrovaného prístupu komunitného prípadového manažmentu chorôb (ICCM - Integrated
Community Case Management). Súčasťou bola aj osveta o prevencii bežných chorôb, hygiene,
pravidelných lekárskych prehliadkach, atď. Po absolvovaní tréningov je predpoklad, že príslušné
skupiny budú vedieť efektívne poskytnúť potrebnú zdravotnícku pomoc.
V roku 2017 začali v krajine tri humanitárne projekty. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety sa v projekte Humanitárna odpoveď na hladomor v Južnom Sudáne (199 960
Eur) venuje záchrane životov a zmierneniu dopadov vplyvu nedostatku potravín a základnej
zdravotnej starostlivosti v oblasti Gordimu. Cieľovými skupinami sú deti do 10 rokov a ich
rodičia. Súčasťou projektu je napr. zriadenie nutričného centra a zabezpečenie zdravotníckych
produktov a materiálu na jeho prevádzku, organizovanie školení pre rodičov v oblasti prevencie
a vakcinácie detí. Tieto aktivity pomôžu zabezpečiť lepšie životné podmienky pre miestne
obyvateľstvo, zvýšiť povedomie rodičov o správnej výžive, hygiene a prevencií infekčných
ochorení alebo znížiť počet infekčných chorôb podvyživených detí.
Nadácia Integra je aktívna v severnej časti Južného Sudánu s projektom Zabezpečenie opatrení
na zníženie chorobnosti a úmrtnosti ohrozenej skupiny obyvateľstva v Južnom Sudáne (198 617
Eur), kde sa venuje skupinám obyvateľstva ohrozeným ozbrojeným konfliktom, hospodárskym
úpadkom, vysokou chorobnosťou a úmrtnosťou. Projekt sleduje posilnenie intervencií v sektore
zdravotnej starostlivosti v troch lokalitách krajiny, znižuje chorobnosť a úmrtnosť miestneho
obyvateľstva, zabezpečuje trvalý prísun liekov, zvyšuje kapacity zdravotníckeho personálu
a podporuje niekoľko malnutričných centier. Ciele plánuje dosiahnuť náborom a školením
miestneho zdravotného personálu, obstarávaním a dodávkami liekov a zdravotníckeho
materiálu, ako aj podporou centier základnej zdravotnej starostlivosti a mobilných zdravotných
jednotiek.
V okrese Duk štátu Jonglei pôsobí organizácia Magna (199 995 Eur) s projektom Riešenie
hladomoru: prevencia a liečba detí to 5 rokov s akútnou podvýživou u tehotných a dojčiacich
matiek v okrese Duk štátu Jonglei, Južný Sudán. V rámci tejto intervencie žiadateľ zriadi
terapeutický mobilný stacionár a stabilizačné centrum, ktoré bude poskytovať starostlivosť najmä
pre komplikované prípady vyžadujúce nemocničnú starostlivosť. Organizácia sa ďalej venuje
školeniu odborníkov a miestnych dobrovoľníkov v oblasti výživy a vyšetreniam detí a tehotných
i dojčiacich žien.
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Dobrovoľný finančný príspevok SR:
V roku 2017 boli poskytnuté dva finančné príspevky v hodnote 300 000 Eur.
Prvých 150 000 Eur išlo na podporu programu Medzinárodného výboru Červeného kríža (ICRC)
Voda a prostredie v Lologo. ICRC tu postavila úpravne vody, ktorú dodáva do zdravotníckych
zariadení a oblastí obývaných presídlencami. Finančné prostriedky slúžia na opravu a inštaláciu
systémov vodných zdrojov pre vyše 250 000 vnútorne presídlených osôb a 50 000 obyvateľov na
vidieku. Súčasťou zámeru je aj školenie technikov o prevádzke uvedených systémov a materiálna
pomoc pre miestnu administratívu. Druhá čiastka (150 000 Eur) bola poskytnutá Detskému fondu
OSN na aktivity, zamerané na ochranu zdravia detí (zefektívnenie vakcinačnej kampane).

SÝRIA A SUSEDNÉ KRAJINY (Sýria, Irak, Libanon a Jordánsko)
Sýria je od roku 2016 novo zaradená medzi teritoriálne priority slovenskej rozvojovej spolupráce
a vo finančnom vyjadrení sa, vzhľadom na dramatický vývoj v krajine a mieru potrieb s tým
súvisiacich, stala dôležitou súčasťou rozvojovej spolupráce SR. Limitovaná úroveň formálnych
väzieb s oficiálnymi sýrskymi úradmi a inštitúciami vyústila do realizácie primárne
humanitárnych aktivít v priestore mimo územia Sýrie a prostredníctvom štruktúr a mechanizmov
EÚ a iných medzinárodných organizácií, výberových konaní na poskytnutie príspevkov na
humanitárne projekty a zabezpečením úloh súvisiacich s poskytnutím vládnych štipendií. V roku
2017 boli v Sýrii a v susedných krajinách realizované projekty, schválené a kontrahované ešte
v roku 2016:
1. Vzdelávacia infraštruktúra a stabilizácia utečeneckých komunít v Libanone
(Doba realizácie: 8.9.2016-30.9.2017, dotácia: 199 982,70 Eur, miesto: Libanon - Bejrút)
Charakteristika: V dôsledku konfliktu v Sýrii je Libanon krajinou s najvyššou svetovou
koncentráciou utečencov na obyvateľa, čo okrem iného spôsobilo aj opotrebovanie, či priam
zničenie verejnej infraštruktúry, vrátane infraštruktúry základných škôl v komunitách s vysokou
koncentráciou sýrskych utečencov. Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť podmienky
vzdelávania detí v komunitách s vysokým počtom utečencov zo Sýrie, prostredníctvom zlepšenia
infraštruktúry základných škôl.
2. Základná zdravotná starostlivosť pre irackých utečencov
(Doba realizácie : 1.8.2016-31.8.2017, výška dotácie: 80 080,00 Eur, miesto: Irak)
Charakteristika: Projekt bol zameraný na humanitárnu zdravotnú pomoc pre vnútorných
utečencov v irackom Kurdistane. V rámci projektu boli zdravotné aktivity realizované v dvoch
lokalitách: 1. Erbil - časť mesta Ozal city prostredníctvom stacionárnej kliniky, ktorá bude
poskytovať starostlivosť pre 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 sledovalo zlepšenie zdravotného stavu
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 Eur, miesto: Sýria)
Charakteristika: Projekt sa zameriaval 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.
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4. Zdravotný program pre konfliktom postihnuté obyvateľstvo v Iraku
(Doba realizácie : 1.4.2017 - 30.4.2018, dotácia:154 210 Eur, Irak, Kurdistan, Kirkuk, Ninewa)
Charakteristika: Žiadateľ projektu sa spolufinancovaním bude podieľať na rozsiahlom už
prebiehajúcom zdravotnom programe partnerskej humanitárnej organizácie MedAir.
Prostredníctvom tohto projektu bude zabezpečená zdravotná starostlivosť pre konfliktom
zasiahnuté obyvateľstvo v Iraku, čím sa prispeje 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 je pri projekte stanovený ako priorita aj rozvoj
zdravotníckeho personálu, zvyšovanie ich zručností a budovanie kapacity.
5.Vzdelávacia infraštruktúra a stabilizácia utečeneckých komunít v Jordánsku
(doba realizácie: 1.5.2017-30.4.2018, výška dotácie: 199 982,70 Eur, Miesto: Jordánsko)
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.
6.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 : 1.4.2017 - 30.4.2018, Výška schválenej dotácie:199 950 Eur, 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.
7.Poskytovanie kvalitnej primárnej zdravotnej starostlivosti pre sýrskych utečencov
prostredníctvom mobilnej zdravotnej jednotky a statických zdravotných centier v distrikte Akkar
v Libanone
(realizácia: 1.4.2017-30.4.2018, dotácia: 199 110 Eur, miesto: dištrikt Akkar, Sev. 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
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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.
8. Zvyšovanie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu školopovinných detí a k psychosociálnej
podpore pre deti, ich rodičov a opatrovateľov a komunity navrátených osôb v severnom Iraku
(realizácia: 1.5.2017-31.3.2018, dotácia:190 000 Eur, miesto: Zummar, prov. Ninive, sev. Irak)
Charakteristika: Projekt reaguje na skutočnosť, že pretrvávajúci konflikt má závažný negatívny
dopad na detskú populáciu a ohrozuje budúcnosť celej generácie. Riziko života v provizórnych
podmienkach vysídlenia v kombinácii so zastavením školskej dochádzky spočíva v nepriaznivom
dopade na psychosociálnu situáciu už tak zraniteľnej skupiny detí a mládeže. Aktivity projektu
sú navrhnuté tak, aby podporili odolnosť detí z komunity navrátených osôb voči konfliktu a
krízovej situácii, v ktorej sa spolu so svojimi rodinami nachádzajú. Prostredníctvom zvyšovania
prístupu detí ku kvalitnému formálnemu vzdelaniu a psychosociálnej podpore ako aj
prostredníctvom motivovania ich rodičov či opatrovateľov zapájať sa do vzdelávacieho procesu
a komunitných aktivít, tento projekt pomôže deťom vytvoriť povedomie “normálnosti”, budovať
si vzťahy so svojimi rovesníkmi, osvojiť si schopnosti vyrovnať sa s traumatickými zážitkami.
Výsledkom bude zvýšená schopnosť detí odolávať radikalizácii, vyššia šanca uplatniť sa na
pracovnom trhu, a projekt týmto spôsobom prispeje k zvýšenej odolnosti celej vnútorne
vysídlenej komunity v mieste realizácie projektu.
Rozvojová spolupráca so Sýriou a susednými krajinami bola v roku 2017 realizovaná aj formou
malej dotačnej schémy, kde v rámci humanitárnych projektov bola vyhlásená 1 nová grantová
výzva a na jej základe schválené a zazmluvnené 2 projekty v Sýrii a Libanone, ktorých aktivity
boli započaté v roku 2018.
1. Prevádzka urgentnej pôrodnícko/gynekologickej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti
pre ženy, novorodencov a deti do 5 rokov v obkľúčenej oblasti Homs, Sýria
(doba realizácie: 01.01.2018 - 31.01.2019, výška dotácie: 199 328 Eur, Miesto: Homs, Sýria)
Charakteristika: Projekt vytvorí plnú (24/7) operačnú kapacitu špecializovaného zdravotného
zariadenia zameraného na starostlivosť o deti a ženy. Výsledkom projektu bude plne funkčné
centrum poskytujúce pre 19.587 žien a detí špecializovanú gynekologicko-pôrodnícku
starostlivosť, liečbu novorodencov a deti do 5 rokov v oblasti tejto humanitárnej intervencie.
Hlavným cieľom projektu je znížiť chorobnosť a úmrtnosť žien a detí prostredníctvom zlepšenia
prístupu ku kvalitnej pôrodníckej, reprodukčnej, novorodeneckej a pediatrickej zdravotnej
starostlivosti a to zaistením udržateľného pokrytia život zachraňujúcich liečebných intervencií
pre zraniteľnú sýrsku populáciu. Projektové aktivity zároveň zabezpečujú dodávky liekov,
zdravotného materiálu a vybavenia a zvyšovanie kapacít miestneho zdravotníckeho personálu,
ktoré zabezpečia ženám a deťom v obkľúčenej oblasti prístup ku kvalitnej a odbornej zdravotnej
starostlivosti.
2. Vzdelávanie detí, mládeže a žien z populácie sýrskych utečencov, zvyšovanie kapacít v
poskytovaní
psychosociálnej
podpory
vo
východnom
Bejrúte
(realizácia:1.3.2018-31.3.2019, dotácia: 192 880 Eur, miesto: Bejrút, Libanon (uteč. tábor
Shatila) Projekt zabezpečuje balík vzdelávacích aktivít pre komunitu predovšetkým sýrskych
utečencov vo východnom Bejrúte (tábor Shatila) prispievajúc k zvýšeniu pripravenosti
školopovinných detí a mládeže pre nástup do verejných škôl, ku zvýšeniu odbornej a kontextovo
špecifickej kvality vzdelávania a celkovej prosperite konfliktom poznačených detí a ich rodičov,
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opatrovateľov a širšej komunity. Základný prístup k vzdelávaniu bude umožnený zvýšenou
priestorovou a personálnou kapacitou vzdelávacieho centra, zabezpečením školských pomôcok
a vybavenia vzdelávacieho centra, zvyšovaním povedomia o dôležitosti a možnostiach
vzdelávania pre deti, mládež a ďalších beneficientov z komunity ako aj tematickými tréningami
pre pedagógov a zahraničných a miestnych dobrovoľníkov vzdelávacieho centra zameraných na
vzdelávanie v krízovom kontexte a psychosociálnu podporu. Psychosociálna podpora bude
súčasťou vyučovacieho procesu a mimo vyučovania bude poskytovaná prostredníctvom
systematických rekreačných PSS aktivít a podľa potreby hĺbkovými individuálnymi
intervenciami.

4.2 Program odovzdávania transformačných skúseností
Program odovzdávania skúseností je program technickej pomoci pre šesť vybraných krajín
západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo) 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 a skúseností s budovaním štátnosti a štátnych inštitúcií, sa po skúsenostiach z roku 2017
v budúcnosti zameriame na dotvorenie jeho obsahu 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 2017 realizovaná formou malej dotačnej
schémy, cez Program odovzdávania skúseností - Západný Balkán, mikrogranty, program
vysielania dobrovoľníkov a vládne štipendiá.
V Albánsku bol v roku 2017 podporený projekt zameraný v zmysle sektorovej priority budovanie
občianskej spoločnosti a spolupráca vládneho a mimovládneho sektora na oblasť efektívnej
spolupráce s miestnymi samosprávami a budovanie kapacít potrebných pre participáciu na
miestnej úrovni. Práve tá je nevyhnutná pre schopnosť organizácií presadzovať záujmy občanov,
ktorých reprezentujú a pre udržiavanie transparentného a zdravého prostredia, v ktorom sa
nepresadia korupčné praktiky. Projekt s názvom „ Partnerstvá mimovládnych organizácií
a samospráv: spoločne pre efektívnejšiu participáciu“ implementuje PDCS, o.z, ktoré nadväzuje
na predchádzajúce intervencie v regióne. Zároveň pokračovala realizácia projektov schválených
v roku 2016, kde každý zohľadňuje jednu sektorovú prioritu; budovanie občianskej spoločnosti
a spolupráca vládneho a mimovládneho sektora a podpora tvorby trhového prostredia a malého a
stredného podnikania.
CETIR
Prostredníctvom programu CETIR bola pre Albánsko v priebehu roka 2017 zrealizovaná 1
študijná návšteva so zameraním na princípy EÚ v ekologickej a poľnohospodárskej výrobe.
Mikrogranty
V roku 2017 boli pre Albánsko schválené 2 mikrogranty, zamerané na oblasť vzdelávania
a sanitácie v celkovej hodnote cca.19 tis. EUR.
Dobrovoľníci
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V roku 2017 boli do Albánska v rámci programu SlovakAid vyslaní dvaja dobrovoľníci, ktorí
boli vyslaní organizáciami ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z. a Človek
v ohrození, n.o.
Vládne štipendiá
V akademickom roku 2017/2018 boli udelené 3 štipendií vlády SR albánskym študentom.

BOSNA A HERCEGOVINA
ODA SR v Bosne a Hercegovine, ktorá je poskytovaná v súlade s platnou stratégiou projektovej
krajiny v regióne západného Balkánu, bola v roku 2017 realizovaná formou mikrograntov,
vládnych štipendií a humanitárnej pomoci.
V roku 2017 došlo k predĺženiu implementácie projektu "Efektívne riadenie projektov vodného
hospodárstva v BaH: Implementácia výberových konaní EÚ" (NISPA) do apríla 2018, pretože
partner v BaH z technicko-administratívnych dôvodov nevyúčtoval projekt do konca r. 2017.
V rámci malej grantovej schémy bol roku 2017 schválený projekt v oblasti vodného
hospodárstva, od ktorého nakoniec miestna organizácia odstúpila, lebo nedokázala zabezpečiť
súhlas (letter of commitment) potenciálnych partnerov.
V roku 2017 bolo poskytnuté 3 mikrogranty v celkovej sume 15 000 Eur, ktoré boli zamerané
na nákup prostriedkov (zariadení) a rekonštrukciu budov s cieľom zlepšenia študijných
podmienok študentov a pracovných podmienok pedagógov vzdelávacích inštitúcií a rozvoj
podnikateľského prostredia.
V rámci nástroja na odovzdávanie transformačných skúseností CETIR nebola v roku 2017
podporená žiadna aktivita.
V rámci malej dotačnej schémy nebol v r. 2017 pre Bosnu a Hercegovinu schválený žiadny
projekt.
Humanitárna (materiálna) pomoc
V decembri 2017 poskytla SR (MO SR v súčinnosti s MV SR a MZVaEZ SR s podporou
vojenských príslušníkov SLOVCON v operácii EÚ EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine)
materiálnu humanitárnu pomoc v hodnote 13 075 Eur pre miestnu organizáciu Červeného kríža
Kantónu Novo Sarajevo.
Vládne štipendiá
V rámci programu vládnych štipendií boli v akademickom roku 2017/2018 poskytnuté 3
štipendiá na štúdium na verejných VŠ v SR, avšak 1 študentka na štúdium nakoniec nenastúpila.
Dobrovoľníci
V roku 2017 neboli do Bosny a Hercegoviny v rámci programu SlovakAid vyslaní žiadni
dobrovoľníci.

KOSOVO2
Rozvojová spolupráca s Kosovom, bola v roku 2017 realizovaná formou programu CETIR,
mikrograntov a vládnych štipendií.
2

V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99.
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CETIR
V rámci tohto nástroja bola v roku 2017 v Kosove podporená jedna aktivita - mesačná stáž
zamestnanca kosovského ministerstva zahraničných vecí na MZVaEZ SR. Cieľom stáže bolo
odovzdanie skúseností SR z európskej a euroatlantickej integrácie, najmä v oblastiach prenosu
informácií z integračných procesov k obyvateľom a public relation policy v otázke podpory
integračných procesov.
Mikrogranty
V roku 2017 bolo v Kosove realizovaných 6 mikrograntov v sume 30 000 Eur zameraných na
podporu rodinných firiem, rozvoj zručností pre uplatnenie sa na trhu práce, skvalitňovanie
vzdelávania a zdravotníckych služieb. Mikrograntová pomoc smerovala najmä do oblastí s
menšinovými národnostnými skupinami a do malých miest a obcí. Cieľovými skupinami boli
deti a sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny, ako aj v mladí podnikatelia.
Vládne štipendiá
V roku 2017 boli pre Kosovo poskytnuté 3 štipendiá na štúdium na verejných vysokých školách
na Slovensku, pričom pri posudzovaní kandidátov sa okrem študijných výsledkov prihliadalo na
etnickú kompozíciu Kosova.

BIELORUSKO
Rozvojová spolupráca s Bieloruskom bola v roku 2017 realizovaná formou malej dotačnej
schémy a cez programy CETIR a vládnymi štipendiami.
Malá dotačná schéma
Do polovice roku 2017 bol realizovaný projekt (začiatok implementácie v r. 2016) Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory pod názvom Využitie skúseností pri podpore transformácie
regionálneho trhového prostredia v celkovej sume 63 430 €. Cieľom projektu bolo prispieť k
posilneniu rozvojového rozmeru bilaterálnych vzťahov SR a Bieloruska, spoločne partnerstvom
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.
Ďalší projekt (tentokrát financovaný z prostriedkov ekonomickej diplomacie) bol pod názvom
Slovensko-bieloruské inovačné fórum, ktorého cieľom bolo posúdiť stav, perspektívy a najmä
plnenie spoločných projektov z tzv. Cestovnej mapy spoločných investičných projektov, ktoré
boli schválené na úrovni predsedov vlády v priebehu oficiálnej návštevy predsedu vlády SR R.
Fica v BY (25. novembra 2016) a počas recipročnej oficiálnej návštevy predsedu vlády BY A.
Kobjakova v Bratislave (27.-28. apríla 2017).
Vládne štipendiá
V akademickom roku 2017/2018 boli udelené 2 štipendiá pre vysokoškolských študentov na
verejných vysokých školách na Slovensku. Na ďalšie obdobie 2018/2016 sú ponúkané 2
štipendiá.

GRUZÍNSKO
Rozvojová spolupráca s Gruzínskom bola v roku 2017 realizovaná formou malej dotačnej
schémy prostredníctvom Programu odovzdávania skúseností - Východné partnerstvo, programy
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CETIR a Program podnikateľských partnerstiev, mikrogranty, vládne štipendiá.
Malá dotačná schéma
V roku 2017 boli ukončené projekty, schválené v roku 2015, a to „Efektívne riadenie projektov
vodného hospodárstva v Gruzínsku: Implementácia metodiky EU a EBOR“, ktorého cieľom bolo
vytváranie podmienok pre implementáciu smerníc EU v oblasti ochrany vôd a odpadového
hospodárstva, projekt „Národný konvent o EÚ v Gruzínsku“ zameraný 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, a projekt „Gruzínsko na EUrópskej ceste“, ktorého cieľom
bolo podporiť zlepšovanie spolupráce občianskej spoločnosti a štátnych inštitúcií v Gruzínsku a
to predovšetkým v otázkach súvisiacich s európskou integráciou.
V roku 2017 prebiehala aj realizácia projektov schválených v roku 2016, a to projektu
„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 projektu
„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.
V roku 2017 boli schválené projekty „Využitie metód diaľkového prieskumu zeme vo vodnom
hospodárstve a hodnotení extrémnych hydrometeorologických situácií v Gruzínsku“, ktorý je
zameraný na doplnenie pozemným meraní hydrometeorologických situácií o indikátory s
diaľkového prieskumu, ktoré sú najvhodnejšou a nákladovo nízkou alternatívou na získanie
potrebných údajov a informácií pre ochranu vodných zdrojov a krízový manažment v Gruzínsku,
a projekt „Podpora malého a stredného podnikania mladých nezamestnaných“, ktorého cieľom
je poskytnutie komplexnej pomoci pri tvorbe a fungovaní malých a stredných podnikov
najpočetnejšej skupiny nezamestnaných - mladých nezamestnaných do 35 rokov s 10% podielom
žien vo vybraných regiónoch Gruzínska, ktoré majú potenciál pri výrobe tradičných umeleckých
výrobkov a v cestovnom ruchu a potenciál v agro/bio podnikaní.
Program odovzdávania skúseností – Východné partnerstvo
V roku 2017 boli pre Gruzínsko uzavreté zmluvy na 2 aktivity s vo výške 185 191 Eur,
zároveň sa čerpali prostriedky na projekty, kde boli zmluvy uzavreté ešte v rokoch 2015 a 2016.
CETIR
Prostredníctvom programu CETIR boli pre Gruzínsko v priebehu roka 2017 zrealizované 2
aktivity. Tieto boli realizované formou študijných návštev zameraných na sociálne dávky,
dôchodky a podporné informačné systémy a účasti na workshope venovanému reforme
bezpečnostného sektora „Sensitisation workshop on the fundamentals of Security Sector Reform
(SSR)“. Cieľom bola podpora kapacít v oblasti reformy bezpečnostného sektora v relevantných
gruzínskych inštitúciách. Aktivita realizovaná v SR bola určená aj pre partnerov z Ukrajiny
a Moldavska.
Mikrogranty
V roku 2017 boli Gruzínsku udelené celkovo 5 mikrogranty celkovo vo výške cca 36 tis. Eur
zamerané na posilnenie občianskej spoločnosti.
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Dobrovoľníci
V roku 2017 nebol do Gruzínska vyslaný v rámci SlovakAid žiadny dobrovoľník.
Vládne štipendiá
Na akademický rok 2017/2018 poskytla SR pre gruzínskych študentov 2 štipendiá na štúdium
na verejných vysokých školách na Slovensku.

UKRAJINA
Rozvojová spolupráca s Ukrajinou bola v roku 2017 realizovaná formou malej dotačnej schémy,
cez Program odovzdávania skúseností – Východné partnerstvo, Program podnikateľských
partnerstiev, mikrogranty, vládne štipendiá
Malá dotačná schéma
V roku 2017 boli ukončené projekty schválené v roku 2015, a to projekt „Skutočne spoločne 2.0
- podpora rozvoja občianskej spoločnosti a zvyšovania kvality spravovania územia na Ukrajine
a transfer slovenských skúseností“, ktorého cieľom je podporiť rozvoj občianskej spoločnosti a
zvyšovanie kvality spravovania v štyroch hraničných oblastiach Západnej Ukrajiny Zakarpatskej, Ľvovskej, Ivano-Frankovskej a Černivetskej, ďalej projekt „Transparentné,
finančne zdravé a konkurencieschopné samosprávy na Ukrajine“ s cieľom podporiť regionálny
rozvoj na Ukrajine prostredníctvom transferu know-how z úspešných aktivít realizovaných v SR,
projekt „Budovanie kapacít na reformu energetického sektora Ukrajiny“ s cieľom podporiť
reformný proces na Ukrajine v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti a využívania
obnoviteľných zdrojov energie a projekt „Budovanie kapacít NAPA pre otvorenú miestnu
správu a samosprávu“ zameraný na odborné vzdelávanie kapacít Národnej akadémie verejnej
správy v téme uplatňovania princípov otvoreného spravovania vecí verejných v miestnej správe
a samospráve.
V roku 2017 prebiehala realizácia projektov schválených v roku 2016, konkrétne projektu
„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.
V roku 2017 boli schválené projekty „Samospráva pre ľudí. Budovanie kapacít miestnej
samosprávy a miestnej štátnej správy v oblasti spolupráce s občanmi“ zameraný na budovanie
kapacít volených predstaviteľov i pracovníkov miestnej samosprávy i miestnej štátnej správy vo
vybraných regiónoch Ukrajiny, ďalej „Práva utečencov a vnútorne presídlených osôb: európske
skúsenosti a spôsoby ich implementácie“ s cieľom vyvinúť mechanizmy na účinnú integráciu
IDPs v miestnej komunite v úzkej spolupráci s osobami, ktoré sú sami IDPs, alebo ktoré priamo
zastupujú ich záujmy, centrálne a miestne orgány, alebo inštitúcie občianskej spoločnosti, a
„Aktívny občan – efektívny štát“ zameraný na poskytnutie kvalitného občianskeho vzdelávania
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mládeže, s cieľmi smerujúcimi nielen do oblasti poznatkov, ale aj do oblasti postojov a praktickej
činnosti.
Finančná humanitárna pomoc
V roku 2017 bola Ukrajine poskytnutá finančná humanitárna pomoc určená pre obete
ozbrojeného konfliktu.
Finančné príspevky
Boli poskytnuté na podporu energetickej efektívnosti a bezpečnostného sektora.
CETIR
V roku 2017 bola pre 3 ukrajinských partnerov realizovaná jedna aktivita programu CETIR
s názvom: „Sensitisation workshop on the fundamentals of Security Sector Reform (SSR)“.
Cieľom bola podpora kapacít v oblasti reformy bezpečnostného sektora v relevantných
ukrajinských inštitúciách. Aktivita realizovaná v SR bola určená aj pre partnerov z Gruzínska a
Moldavska.
Mikrogranty
V priebehu roka 2017 Slovensko podporilo vo forme mikrograntov 4 projekty v celkovej sume
29 tis. Eur. Projekty mali edukačné a environmentálne zameranie (vzdelávacie aktivity pre deti z
nízkopríjmových rodín, zvýšenie povedomia v otázke úspory elektrickej energie, využívanie
obnoviteľných zdrojov).
Program odovzdávania skúseností – Východné partnerstvo
V roku 2017 boli pre Ukrajinu uzavreté zmluvy na 3 aktivity s vo výške 278 935,10 Eur, zároveň
sa čerpali prostriedky na projekty schválené v roku 2015 a 2016.
Vládne štipendiá
Na akademický rok 2017/2018 poskytla SR pre ukrajinských študentov 6 štipendiá .

4.3 Program podnikateľských partnerstiev - PPP
Program podnikateľských partnerstiev je zameraný na zapájanie súkromného sektora do
rozvojových aktivít SlovakAid. Program podporuje synergiu cieľov slovenskej rozvojovej
spolupráce s podnikateľskými zámermi v rozvojových krajinách. Výsledkom programu je vznik
nových partnerstiev s lokálnymi podnikateľmi. Do výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu sa
môžu podnikatelia zapojiť s projektovým návrhom, ktorý musí byť v súlade so sektorovými
prioritami definovanými Strednodobou stratégiou ODA na roky 2014-2018. Ide o sektory
energetiky a IT, vody a sanitácie, životného prostredia, pôdohospodárstva a podpory
malých a stredných podnikov.
V programe PPP je naďalej potrebné podporovať prepájanie ODA s rozvojovými aktivitami MF
SR, úverovou schémou s grantovým elementom Eximbanky a programom Rozvojmajstri, aby sa
maximalizoval efekt koordinácie, podporil zámer zapojenia finančného sektora a mobilizovali
súkromné zdroje.
Z programu SlovakAid boli v roku 2017 podporené tri nové projekty, dva v Afganistane a jeden
v Tanzánii:
- „Skúmanie a propagácia využitia AquaholderTM v poľnohospodárstve Afganistanu za
účelom zvýšenia výnosu plodín a zníženia spotreby vody“
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-

„Nadviazanie obchodných kontaktov v Afganistane a propagácia programu EXIMBanky
vo verejnom sektore“

-

„Závlahový systém pre jabloňový sad a škôlku v tropickej oblasti Tanzánie“

Celková výška finančných prostriedkov vynaložených v roku 2017 na program PPP dosiahla
sumu 150 000 Eur.

4.4 Program humanitárnej pomoci
Napriek limitom súčasného spôsobu poskytovania humanitárnej pomoci SR, v uplynulom období
sme nadobudli cenné skúsenosti pri zvyšovaní operatívnosti našej reakcie na rozličné prírodné a
ľudským zásahom spôsobené nešťastia. Medzníkom bol 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 2017 tento trend potvrdil.
Ku kríze spojenej s pretrvávajúcim vojnovým konfliktom v Sýrii, Jemene a na Ukrajine,
pokračovala utečenecká kríza v Južnom Sudáne a eskaloval exodus moslimských Rohingov do
Bangladéša. Tieto faktory spolu s celkovou destabilizáciou afrického kontinentu
znamenali pokračujúci, aj keď oproti roku 2016, oveľa menší počet migrantov do susedných
krajín Sýrie, najmä Turecka a krajín EÚ, najmä Grécka a Talianska. Vzhľadom na uvedené sa aj
rok 2017 niesol v duchu hľadania trvalého riešenia tzv. európskej migračnej krízy a pomoci
utečencom a hosťujúcim krajinám. SR operatívne reagovala na vzniknuté humanitárne výzvy.
Humanitárna pomoc SR predstavovala v roku 2017 celkom 3 431 723,16 Eur.
Z toho finančné príspevky na humanitárnu pomoc, vrátane príspevkov do MO poskytnutých zo
strany MZVaEZ SR, tvorili 2 936 780 Eur, materiálna humanitárna pomoc, realizovaná
prostredníctvom MV SR predstavovala 373 643,17 Eur, vrátane materiálnej humanitárnej
pomoci MO SR, poskytovanej prostredníctvom Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS SR
a OZ SR vo výške 8 884 Eur a Správy štátnych hmotných rezerv SR poskytla humanitárny
materiál v objeme 48 134,30 Eur. MV SR poskytol 121 299,99 Eur na technické vybavenie
určené azylovým zariadeniam v SR.
V roku 2017 boli vyhlásené dve humanitárne výzvy. Humanitárna výzva pre Sýriu a susedné
krajiny vygenerovala dva projekty v celkovej sume 392 208 Eur, ktorých realizátormi sú
organizácie Človek v ohrození, n.o. a MAGNA. V rámci humanitárnej výzvy pre Južný Sudán
boli podporené tri projekty žiadateľov Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,
Nadácia Integra a MAGNA v celkovej sume 598 572 Eur. V roku 2017 bolo na program
humanitárnej pomoci vyčlenených celkovo 990 780 Eur.
Štruktúra humanitárnej pomoci za rok 2017 je znázornená v tabuľke č. 5.
Z nej vyplýva, že SR poskytla najvyšší objem humanitárnej pomoci Južnému Sudánu (898 572
Eur) na pomoc obyvateľstvu ohrozených ozbrojeným konfliktom, Sýrii (749 328 Eur) a okolitým
krajinám: Iraku (50 000 Eur) a Libanonu (192 880 Eur) na riešenie migračnej problematiky
a pomoc utečencom.
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Tabuľka č. 5 - Humanitárna pomoc SR poskytnutá v roku 2017
Krajina/
MO

Ukrajina

Bosna
a Hercegovina

Macedónsko

Bangladéš

Sýria

Druh humanitárnej pomoci
Kyjevskému
Patriarchátu
liečivá, prikrývky a spacie vaky.
(MV SR)
Nemocniciam v Luhanskej oblasti
- spacie vaky a elektrické
ohrievače - 5 595,65 Eur. Správa
štátnych hmotných rezerv SR
poskytla zdravotnícky materiál 48 134,30 Eur a Ústredie
ekumenickej pastoračnej služby
OS SR a OZ SR hygienické potreby
- 3 229,25 Eur. (MV SR)
IASU (MZVaEZ SR)
Institute of Peace (MZVaEZ SR)
ICRC (MZVaEZ SR)
Spacie vaky a prikrývky MV SR v
sume 12 452,08 Eur, hygienické
balíčky, oblečenie a plienky
v sume 6 313,00 Eur - ÚEaPS OS
SR a OZ SR
Pre ČK - HP pozostávala zo
spacích vakov, prikrývok a
poľných skladacích postelí v
hodnote 10 167,99 Eur, Ústredie
ekumenickej pastoračnej služby
OS SR a OZ SR poskytlo
hygienické balíčky, oblečenia a
zdravotnícky materiál - 2 932,66
Eur. (MV SR)
Vysoká obuv pre členov hraničnej
polície Macedónskej republiky, v
súvislosti
s
prebiehajúcou
migračnou krízou. (MV SR)
Moslimským Rohingom, po ich
úteku do susedného Bangladéša
(MV SR)
UN (OCHA) (MZVaEZ SR)
MAGNA - deti v núdzi (MZVaEZ
SR)
UN ( UNICEF) ( MZVaEZ SR)
UNHCR
IOM

Humanitárna
pomoc
materiálna

Humanitárna
pomoc finančná

22 497,25

56 959,20

39 000
7 000
20 000

18 765,08

13 075,31

113 417,17

22 579,68
50 000
199 328
100 000
200 000
150 000
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Irak
Peru

Južný Sudán

Libanon
Etiópia
Albánsko

ICRC
UN (MZVaEZ SR)
V súvislosti s ničivými povodňami.
(MV SR)

100 000
50 000
80 690,54

VŠ zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety (MZVaEZ SR)
Integra (MZVaEZ SR)
Magna - Deti v núdzi (MZVaEZ
SR)
UN (UNICEF) ( MZVaEZ SR)
ICRC ( MZVaEZ SR)
Človek v ohrození (MZVaEZ SR)
Metropolitan
Tabernacle
(MZVaEZ SR)
Vodné čerpadlá, ohrievače, spacie
vaky, obuv a plášte do dažďa. (MV
SR)

199 960
198 617
199 995
150 000
150 000
192 880
10 000

45 658,94
Izrael
Keňa
Afganistan
Jemen
Srbsko

UN (OCHA)
SPOLU
V EUR
CELKOVO

UNRWA (MZVaEZ SR)
UN HABITAT (MZVaEZ SR)
ICRC ( MZVaEZ SR)
WHO (MZVaEZ SR)
Komisár pre utečencov Srbskej
republiky (MZVaEZ SR)
MV SR
UN (OCHA) (MZVaEZ SR)

25 000
15 000
500 000
150 000
30 000
121 299,99
200 000
373 643,17

3 058 079,99

3 431 723,16
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Graf - humanitárna pomoc SR v roku 2017 podľa zamerania na finančnú a materiálnu
humanitárnu pomoc v Eur

Humanitárna pomoc
373 643,17

Materiálna
Finančná

3 058 079,99

Tabuľka - Humanitárna pomoc SR podľa krajín v roku 2017 v Eur
Krajina
Ukrajina
Bangladéš
Bosna a Hercegovina
Macedónsko
Albánsko
Sýria
Irak
Južný Sudán
Peru
Libanon
Etiópia
Izrael
Keňa
Afganistan
Jemen
Srbsko
Technické vybavenie azylových
zariadení v SR (MV SR)
UN (OCHA) (MZVaEZ SR)
Spolu

Spolu v Eur
145 456
72 580
31 840
113 417
45 659
749 328
50 000
898 572
80 691
192 880
10 000
25 000
15 000
500 000
150 000
30 000
121 400
200 000
3 431 723 Eur
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Graf – Humanitárna pomoc SR podľa krajín v roku 2017 v Eur

145 456
150 000

30000

Krajiny
72 580

31 840

Ukrajina
113 417
45 659

Bosna a Hercegovina
Macedónsko

500 000
25 000
10 000

Bangladéš

Albánsko

15 000

Sýria
749 328

192 880

Irak
Južný Sudán

80 691

Peru
Libanon
898 572

50 000

Etiópia
Izrael

4.5 Program vládnych štipendií
V súlade s teritoriálnym zameraním Programu vládnych štipendií, vymedzenom v Strednodobej
stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 - 2018, poskytlo MŠVVaŠ SR v akademickom
roku 2017/2018 vysokým školám na vládne štipendiá, príspevky a bežné výdavky pre študentov
z 25 krajín viac ako 1,64 mil. Eur.
Do odpočtu v rámci ODA za rok 2017 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 418
študentom z partnerských krajín, spolu s tými ktorým bolo štipendium priznané aj
v predchádzajúcich akademických rokoch.
Bližšie informácie o výdavkoch MŠVVŠ SR sú uvedené v časti 3.4 tohto materiálu.
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4.6 Program vysielania rozvojových dobrovoľníkov a expertov
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 2017 bolo schválených 35 žiadostí o podporu vysielania dobrovoľníkov do 11
rozvojových krajín v celkovej sume 247 583,42 Eur. V porovnaní s rokom 2016 vzrástol v roku
2017 počet schválených žiadostí z 31 na 35, zvýšil sa počet cieľových krajín z 9 na 11 a celková
suma schválených dotácií narástla z 226 612 Eur na 247 583,42 Eur.
MZVaEZ SR sa aj počas roku 2017 podieľalo na aktivitách krízového manažmentu mimo územia
SR prostredníctvom pôsobenia civilných expertov. V misiách OBSE malo SR zastúpenie v SMM
na UA (9), v misii na dvoch hraničných priechodoch RU/UA (1) v Bosne a Hercegovine (1),
Kosove (2), Turkmenistane (1) a Srbsku (1).

4.7 Program rozvojového vzdelávania a verejnej informovanosti v SR
V roku 2017 boli aktivity rozvojového vzdelávania realizované v rámci Akčného plánu pre
plnenie úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na roky 2012-2016 a
v súlade so schváleným akčným plánom boli kontrahované projekty v rámci výzvy na rozvojové
vzdelávanie v hodnote 135 313,80 Eur. V roku 2017 sa uskutočnili viaceré stretnutia a so
zástupcami Global Education Network Europe (GENE) a bola dohodnutá spolupráca v oblasti
podpory globálneho rozvojového vzdelávania na Slovensku. SAMRS a GENE uzavreli
Memorandum o porozumení a následne trojstrannú zmluvu o spolupráci (SAMRS, GENE,
Platforma MVRO). SAMRS podporila komplexný projekt GRV v sume 149 942 Eur. Tento
projekt je kofinancovaný zo strany GENE sumou 50 000 EUR (prostriedky udelené Platforme
MVRO na komplementárne aktivity).
Na projekty verejnej informovanosti bolo vyčlenených 40 000 Eur. S cieľom zvyšovať
povedomie slovenskej laickej a odbornej verejnosti, médií a iných relevantných aktérov
rozvojovej spolupráce a ich zainteresovanosť na uvedenej problematike, realizovalo, resp.
spolufinancovala agentúra SAMRS v roku 2017 viacero aktivít v oblasti verejnej informovanosti.
V priebehu roka vydala agentúra SAMRS viacero informačných materiálov a brožúr a na svojej
webovej stránke pravidelne zverejňovala informácie o bilaterálnom programovaní ODA SR.
Súčasťou webovej 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 SAMRS a aktérov ODA
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V rámci programu budovania kapacít SAMRS a aktérov ODA boli v roku 2017 realizované
finančné prostriedky vo výške 10 144 Eur. Pracovníčky SAMRS sa zúčastňovali externých a
interných školení a seminárov v súvislosti so zmenou zákonov, alebo predpisov v oblasti ochrany
osobných údajov, mzdovej agendy, finančnej kontroly, vykazovania pre OECD DAC (RIS DEV),
BOZP, zefektívnenie interných procesov a spolupráce v rámci agentúry, evaluácie, podujatí
organizovaných UNDP v rámci projektu budovania kapacít (Istanbul a Praha) a pod. Riaditeľka
SAMRS sa zúčastnila na zasadnutí Koordinačného výboru dňa v júni 2017, pokračovala
spolupráca s UNDP, v rámci ktorej bolo dohodnuté opätovné predĺženie aktuálneho projektu do
marca 2018 s cieľom uzavretia aktivít. Projektoví manažéri SAMRS absolvovali monitorovacie
cesty do Kene, networkingové stretnutie GENE v Bruseli a na Cypre a zúčastnili sa rôznych
prednášok a prezentácií v rámci Slovenska. 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 2017 rezort zahraničia schválil financovanie projektov v
kontrahovanej hodnote 68 498 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 2017 MZVaEZ SR pokračovalo v používaní systému evidencie a vykazovania
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 2017 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 2017
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 2018 sa plánuje
evaluácia projektov
rozvojového vzdelávania
s cieľom nadobudnúť
potrebné vstupy pre
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Cieľ Skvalitnenie
mechanizmu
rozvojovej
spolupráce

Výsledok

Cieľový
Termín

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

2014

Zodpovedné
rezorty

Indikátor

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

MZVaEZ SR

Zohľadnenie vyhodnotenia
predchádzajúcich aktivít
Schválenie návrhu
koncepcie k Programu

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2017
vyhodnotenie efektívnosti
a dopadu programu.
Následne bude určený
postup, vrátane určenia
garanta témy a potreby
tvorby Národnej stratégie
pre globálne vzdelávanie
pre nadchádzajúce
obdobie. Na základe
stanoviska 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 2018.
V rámci parciálneho
plnenia úlohy bol
vypracovaný a vedením
rezortu schválený
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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 2017

odovzdávania
transformačných
skúseností

(5. 2. 2015) programový
dokument k CETIR, ktorý
je predmetom aktualizácie.

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

V dôsledku zahraničnopolitických zmien,
v kontexte migračnej
krízy, MZVaEZ SR a
MŠVVaŠ SR v roku 2017
nastavovali mechanizmus
poskytnutia dodatočných
vládnych štipendií pre
študentov pochádzajúcich
z krajín zasiahnutých
krízou. Po vyhodnotení
tejto pilotnej časti
programu pristúpime
k tvorbe novej koncepcie
k Programu vládnych
štipendií.
V porovnaní s rokom
2016, kedy ODA SR
predstavovala 95,6
mil.EUR, došlo v roku
2017 k nárastu o 3,8 mil.
EUR, čo predstavuje
nárast o 4%.

MZVaEZ SR a
MŠVVaŠ SR

Percentuálny nárast ODA
SR v porovnaní
MZVaEZ SR a s predošlým kalendárnym
relevantné
rokom
ÚOŠS
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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

Každoročne

Stratégia koherencie politík pre
rozvoj vypracovaná
2016

Indikátor

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2017

Počet rokovaní
Koordinačného výboru, 3x
ročne

V roku 2017 sa
uskutočnilo zasadnutie
Koordinačného výboru pre
rozvojovú spoluprácu SR,
na ktorom bol hosťom aj
eurokomisár pre
medzinárodnú spoluprácu
a rozvoj Neven Mimica.
Ku zvolenej stratégii
implementácie SDGs
v externom prostredí sa
uskutočnilo aj stretnutie
medzirezortného
charakteru.
V roku 2017 boli
koncepčné aktivity
pozastavené vzhľadom na
naše prípravy na
predsedníctvo OBSE.

MZVaEZ SR

MZVaEZ SR
a iné rezorty

Schválenie stratégie
koherencie politík pre
rozvoj vládou SR
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Cieľ Skvalitnenie
mechanizmu
rozvojovej
spolupráce
5. Zvýšenie
zapojenia aktérov
do rozvojovej
spolupráce SR

Výsledok

Cieľový
Termín

Zodpovedné
rezorty

Podnikatelia zapojení do projektov
SlovakAid

každoročne

MZVaEZ SR

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

Slovenské subjekty zapojené do
rozvojových projektov
spolufinancovaných z grantov EK

každoročne

MZVaEZ SR

MZVaEZ SR

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2017

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

V roku 2017 podporené
formou
programu
podnikateľských
(PPP)
partnerstiev tri projekty,
dva
v
Afganistane
(poľnohospodárstvo
a nadviazanie obchodných
kontaktov)
a
jeden
v Tanzánii
(poľnohospodárstvo).

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

Predstavitelia MZVaEZ sa
zúčastňovali na aktivitách
ZMOS a Únie miest.

MZVaEZ SR

Mestá a obce zapojené do projektov
SlovakAid
každoročne

Indikátor

Počet projektov
spolufinancovaných z
grantov EK, v ktorých sú

SAMRS zorganizovala
výstavy fotografií
venovaných rozvojovej
pomoci v Izraeli a Keni,
ktoré boli k dispozícii aj
počas Dňa otvorených
dverí v NR SR.
V roku 2017 bol
kontrahovaný projekt
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Cieľ Skvalitnenie
mechanizmu
rozvojovej
spolupráce

Výsledok

Cieľový
Termín

Zodpovedné
rezorty

Slovenské subjekty zapojené do
rozvojových projektov v rámci
medzinárodných finančných
inštitúcií

každoročne

Kontaktné miesto pre podnikateľský
sektor vytvorené
2015

Indikátor

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2017

zapojené slovenské
subjekty, 5 ročne

spolufinancovaný
z grantov EK.

Počet projektov v rámci
medzinárodných
finančných inštitúcií,
do ktorých sa zapojili
slovenské subjekty, 5
ročne

Na základe dostupných
informácií za rok 2017
slovenské subjekty
implementovali:
- 9 projektov v rámci
medzinárodných
finančných inštitúcií
(EBOR, RB RE, EIB))
- 2 Projekty s UNDP:
„Verejné a súkromné
financie pre rozvoj“ a
„Transformatívne
vládnutie a financovanie“
(TGFF),
- 1 projekt Svetovej banky,
- a 1 projekt technickej
asistencie MIB.
Kontaktné miesto pre
súkromný sektor bolo
vytvorené v r. 2015.
V roku 2017 sa, opäť
v spolupráci s UNDP,
spustila druhá fáza
projektu „Rozvojmajstri“

MF SR

Kontaktné miesto
poskytuje konzultácie
MF SR,
o podnikateľských
MZVaEZ SR a príležitostiach
SARIO
v rozvojových krajinách
poskytovaných
medzinárodnými
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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

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2017

finančnými inštitúciami
záujemcom na dennej báze

(www.rozvojmajstri.com),
ktorý 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 2017 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
spustenie programu

Schválenie návrhu
strategického dokumentu
k monitorovaniu
a evaluácii vedením
MZVaEZ SR
Realizované evaluácie 2x
ročne
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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 2017

evaluácií v plnom rozsahu
v roku 2017-2018.
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 2017
boli zaslané DAC/OECD
v požadovanej štruktúre.
Zverejňovanie
V roku 2017 MZVaEZ SR
komplexných a aktuálnych pokračovalo
informácií na webovom
v zverejňovaní informácií
sídle MZVaEZ
na webovom sídle
SR/SAMRS v súlade
agentúry SAMRS a v
s otvoreným štandardom
zverejňovaní komplexných
štatistických dát
o rozvojovej spolupráci
SR na webovom sídle
www.slovakdev.sk.
Vyslanie rozvojových
V roku 2017 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

Príručka k prierezovým témam
rozvojovej spolupráce vypracovaná
2015

MZVaEZ SR

Indikátor

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2017

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
Zavedenie nových
nástrojov
Implementácia nových
nástrojov v praxi

V rámci programu pre
ekonomických diplomatov
a atestačného vzdelávania
– program A sa uskutočnili
dve prednášky pod
vedením R SAMRS.

Vypracovaná príručka
(publikácia
/dokument) a jeho
zverejnenie na webovom
sídle SAMRS/MZVaEZ
SR

V roku 2017 pokračovali
stretnutia s relevantnými
partnermi ohľadom
efektívneho nastavenia
modalít, najmä CETIR
podnikateľské partnerstvá
a úver s grantovým
elementom.
Návrh Príručky
k prierezovým témam
rozvojovej spolupráce
nebol v roku 2017
dokončený z dôvodu
prípravy Strednodobej
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Cieľ Skvalitnenie
mechanizmu
rozvojovej
spolupráce

11. Zvýšenie
podpory
verejnosti pre
aktivity
SlovakAid
a globálne témy

Výsledok

Cieľový
Termín

Zodpovedné
rezorty

Podujatia určené verejnosti
zorganizované
každoročne

MZVaEZ SR

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2017

Aplikácia príručky v rámci
projektového cyklu

stratégie rozvojovej
spolupráce.

Počet podujatí
organizovaných pre
verejnosť, 4x ročne

Udeľovanie cien najlepším
dobrovoľníkom, vyslaným
v rámci SlovakAid v roku
2016, sa konalo pod
záštitou ministra
zahraničných vecí a
európskych záležitostí M.
Lajčáka.
SAMRS vydala viacero
informačných materiálov
a brožúr. Na webstránke
www.slovakaid.sk boli
pravidelne zverejňované
informácie o bilaterálnom
programovaní a
interaktívna mapa
projektov. Priebežne boli
upravované dokumenty,
formuláre a tlačivá aj
v súvislosti so zavádzaním
nového loga Slovakaid.

MZVaEZ SR

Médiá zapojené do aktivít SlovakAid

každoročne

Indikátor

Výsledky prieskumu
verejnej mienky (napr.
Eurobarometer)
potvrdzujúce podporu
aktivít SlovakAid zo
strany slovenskej
verejnosti
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Príloha č. 1 - Bilaterálna rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc SR v roku 2017 v Eur
Bilaterálna spolupráca, združené
programy
Vyšehradský fond
EU Facility for Refugees in Turkey
The EU Emergency Trust Fund for Africa
Spolu – Bilaterálna spolupráca,
združené programy
Bilaterálna/humanitárna pomoc
MZVaEZ SR
Program rozvojových intervencií
Afganistan
Keňa
Moldavsko
Spolu – Program rozvojových intervencií
Program odovzdávania skúseností –
Západný Balkán/Východné partnerstvo
Albánsko
Macedónsko
Spolu – Západný Balkán
Gruzínsko
Ukrajina
Spolu – Východné partnerstvo
Spolu – Program odovzdávania
skúseností
Partnerská krajina CETIR
CETIR
Spolu – Partnerská krajina CETIR
Finančné príspevky
OECD – Ukrajina
OECD – Ukrajina
UDB – Ukrajina
ICRC – Južný Sudán
Finančné príspevky – Medzinárodné
Organizácie
Všeobecnovzdelávacia škola č. 17 mesta
Samarkand – Uzbekistan
OPSTINA VISEGRAD – Bosna a
Hercegovina
Kanacho Nomadic Education Foundation –
Keňa
National Institute for Control and
Eradication of Tsetse fly and
Trypanosomosis – Etiópia
MPC – Keňa (1)
St. Philip Neri Primary School – Keňa
MPC – Keňa (2)
Songa Mbele na Masomo – Keňa

Inštitúcia
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR

ODA
koef.
1,00
1,00
1,00

MZVaEZ SR

Uhradené
(Eur)
2 000 000,00
4 620 424,00
1 250 000,00

2 000 000,00
4 620 424,00
1 250 000,00

7 870 424,00

7 870 424,00

ODA (Eur)

Inštitúcia

ODA
koef.

Uhradené
(Eur)

ODA (Eur)

MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR

1,00
1,00
1,00

199 725,00
1 071 109,65
386 852,48
1 657 687,13

199 725,00
1 071 109,65
386 852,48
1 657 687,13

Inštitúcia

ODA
koef.
1,00
1,00

Uhradené
(Eur)
87 627,20
120 000,00
207 627,20
185 191,00
278 935,10
464 126,10

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

1,00
1,00

MZVaEZ SR
Inštitúcia
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
Inštitúcia
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR

671 753,30
ODA
koef.
1,00

Uhradené
(Eur)
93 388,91
93 388,91

ODA
koef.
1,00
1,00
1,00
1,00

Uhradené
(Eur)
10 000,00
90 000,00
35 000,00
150 000,00

MZVaEZ SR

ODA (Eur)
87 627,20
120 000,00
207 627,20
185 191,00
278 935,10
464 126,10
671 753,30

ODA (Eur)
93 388,91
93 388,91
ODA (Eur)
10 000,00
90 000,00
35 000,00
150 000,00

285 000,00

285 000,00

MZVaEZ SR

1,00

10 000,00

10 000,00

MZVaEZ SR

1,00

5 000,00

5 000,00

MZVaEZ SR

1,00

25 000,00

25 000,00

MZVaEZ SR

1,00

10 000,00

10 000,00

MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR

1,00
1,00
1,00
1,00

5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
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St. Mary‘s Viwandani Secondary school –
Keňa
Circonscription des Salesiens Don Bosco –
Madagaskar
Khair Khwa Social Services and
Development Organization – Afganistan
Tadesse Damte Elementary School –
Etiópia
Adra Moldavsko – 2 splátka
Adra Moldavsko – 3 splátka
Ostatné finančné príspevky
Spolu – Finančné príspevky
Humanitárna Pomoc
IASU – Ukrajina
UN (OCHA) – Bangladéš
UN – Irak
Institute of Peace – Ukrajina
Metropolitan Tabernacle – Etiópia
MAGNA Deti v núdzi – Sýria
Človek v ohrození, n.o. – Libanon
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety – Južný Sudán
Integra – Južný Sudán
MAGNA Deti v núdzi – Južný Sudán
ICRC – Ukrajina
ICRC – Afganistan
ICRC – Sýria
IOM – Sýria
UN (UNICEF) – Južný Sudán
UN (UNICEF) – Sýria
UN Habitat – Keňa
UNHCR – Sýria
WHO – Jemen
Komisariát pre utečencov Srbskej
republiky – Srbská republika
Spolu – Humanitárna Pomoc
Program budovania kapacít a
partnerstiev
Budovanie kapacít
Dobrovoľníci a experti
Kofinancované projekty
Program podnikateľských partnerstiev
Spolu – Budovanie kapacít
Program rozvojové vzdelávanie a
verejná informovanosť
Globálne rozvojové vzdelávanie
Verejná informovanosť
Spolu – Program rozvojové vzdelávanie
a verejná informovanosť
Mikrogranty
Mikrogranty
Spolu – Mikrogranty

MZVaEZ SR

1,00

5 000,00

5 000,00

MZVaEZ SR

1,00

10 000,00

10 000,00

MZVaEZ SR

1,00

25 000,00

25 000,00

MZVaEZ SR

1,00

69 000,00

69 000,00

MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR

1,00
1,00

50 000,00
50 000,00
279 000,00
564 000,00

50 000,00
50 000,00
279 000,00
564 000,00

Inštitúcia
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR

ODA
koef.
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Uhradené
(Eur)
39 000,00
50 000,00
50 000,00
7 000,00
10 000,00
199 328,00
192 880,00

MZVaEZ SR

1,00

199 960,00

199 960,00

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

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

198 617,00
199 995,00
20 000,00
500 000,00
100 000,00
150 000,00
150 000,00
100 000,00
15 000,00
200 000,00
150 000,00

198 617,00
199 995,00
20 000,00
500 000,00
100 000,00
150 000,00
150 000,00
100 000,00
15 000,00
200 000,00
150 000,00

MZVaEZ SR

1,00

30 000,00

30 000,00

2 561 780,00

2 561 780,00

MZVaEZ SR
Inštitúcia
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
Inštitúcia
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR

ODA
koef.
1,00
1,00
1,00
1,00

Uhradené
(Eur)
49 995,00
234 608,42
68 498,00
150 000,00
503 101,42

ODA
koef.
1,00
1,00

Uhradené
(Eur)
285 255,80
16 352,61

MZVaEZ SR
Inštitúcia
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR

301 608,41
ODA
koef.
1,00

Uhradené
(Eur)
402 694,75
402 694,75

ODA (Eur)
39 000,00
50 000,00
50 000,00
7 000,00
10 000,00
199 328,00
192 880,00

ODA (Eur)
49 995,00
234 608,42
68 498,00
150 000,00
503 101,42
ODA (Eur)
285 255,80
16 352,61
301 608,41

ODA (Eur)
402 694,75
402 694,75
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Iné náklady
Rozvojoví diplomati (KE, MD)
Budovanie kapacít SAMRS a aktérov ODA
a hodnotenie žiadostí o dotácie
Evaluácia projektov
Zákazky – projekty na základe požiadaviek
partnerských krajín
Spolu – Iné náklady

Uhradené
(Eur
153 589,00

ODA (Eur)

MZVaEZ SR

ODA
koef.
1,00

MZVaEZ SR

1,00

10 144,00

10 144,00

MZVaEZ SR

1,00

20 000,00

20 000,00

MZVaEZ SR

1,00

244 918,00

244 918,00

428 651,00

428 651,00

Inštitúcia

MZVaEZ SR

153 589,00

Uhradené
(Eur)
1 317 769,01
336 946,00

1 317 769,01
336 946,00

1 654 715,01

1 654 715,01

MZVaEZ SR – Bilaterálna rozvojová spolupráca SR v roku 2017

16 709 803,93

16 709 803,93

MF SR
MF SR
MF SR
MF SR
MF SR
MF SR
MF SR

ODA
koef.
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Uhradené
(Eur)
200 000,00
2 000 000,00
72 000,00
60 000,00
300 000,00
50 000,00
50 000,00

200 000,00
2 000 000,00
72 000,00
60 000,00
300 000,00
50 000,00
50 000,00

MF SR

1,00

846 819,72

846 819,72

MF SR

1,00

866 325,91

866 325,91

MF SR

1,00

5 146,00

5 146,00

MF SR

1,00

42 080,18

42 080,18

MF SR
MF SR

1,00

303 036,69
4 795 408,50

303 036,69
4 795 408,50

Inštitúcia

ODA
koef.

Uhradené
(Eur)

ODA (Eur)

MV SR

1,00

613 993,88

613 993,88

MV SR
MV SR
MV SR

1,00
1,00
1,00

186 852,25
121 299,99
373 643,17

186 852,25
121 299,99
373 643,17

MV SR

1,00

198 360,97

198 360,97

MV SR

1,00

45 790,05

45 790,05

MV SR
MV SR
MV SR
MV SR
MV SR

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

131 413,07
210 816,25
21 340,56
61 102,56
26 240,07

131 413,07
210 816,25
21 340,56
61 102,56
26 240,07

1 990 852,82

1 990 852,82

Administratívne náklady MZVaEZ SR
Administratívne náklady
Administratívne náklady SAMRS
Spolu – Administratívne náklady
MZVaEZ SR

Bilaterálna spolupráca MF SR
EBOR – projekt Ukrajina
EIB ZP a Južné susedstvo
RB RE – BaH
RB RE – Gruzínsko
RB RE – Srbsko
Technická asistencia – BaH
Technická asistencia – Čierna Hora
UNDP – projekt MF SR, Čierna Hora, MD,
Srbsko
UNDP – projekt MF SR, Čierna Hora, MD,
Srbsko
Technická asistencia v SR – expertízy,
konzultácie
Technická asistencia v partnerských
krajinách – expertízy, konzultácie
Administratívne náklady
Spolu – Bilaterálna spolupráca MF SR
Bilaterálna spolupráca MV SR
Výdavky na utečencov v krajine donora –
azyl
Projekty MV SR/AMIF
Humanitárna pomoc
Humanitárna pomoc MV SR
EUMM – EU Monitoring Mission in
Georgia, (Gruzínsko)
EULEX – EU Rule of Law Mission,
Kosovo
EUBAM Moldavsko –Ukrajina)
OBSE SSM Ukrajina
OBSE Macedónsko
EUAM Ukrajina
630 Tovary a služby
Spolu – Bilaterálna spolupráca MV
SR/MÚ SR

Inštitúcia
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR

ODA
koef.
1,00
1,00

MZVaEZ SR

Inštitúcia

MV SR

ODA (Eur)

ODA (Eur)

61

Inštitúcia

ODA
koef.

Uhradené
(Eur)

ODA (Eur)

MŠVVaŠ SR

1,00

698 166,77

698 166,77

MŠVVaŠ SR

1,00

1 642 375,00

1 642 375,00

MŠVVaŠ SR
MŠVVaŠ SR

1,00
1,00

29 806,00
8 785,00

29 806,00
8 785,00

2 379 132,77

2 379 132,77

Bilaterálna spolupráca MŠVVaŠ SR
Náklady na vyslaných lektorov a učiteľov
MŠVVaŠ SR
Oficiálna rozvojová pomoc (ODA)
poskytnutá na štipendistov vlády SR v roku
2017
Administratívne náklady
Vydavateľská a pedagogická činnosť
Spolu – Bilaterálna spolupráca MŠVVaŠ
SR

MŠVVaŠ SR
Inštitúcia

ODA
koef.

Uhradené
(Eur)

ODA (Eur)

MPaRV SR

1,00

30 323,00

30 323,00

30 323,00

30 323,00

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

MPaRV SR

ÚJD

ODA
koef.
1,00

Uhradené
(Eur)
13 500,00
13 500,00

Inštitúcia

ODA
koef.

Uhradené
(Eur)

ODA (Eur)

MŽP SR

1,00

14 521,00

14 521,00

14 521,00

14 521,00

Inštitúcia

Odborné stáže a návštevy
Spolu – ÚJD
Bilaterálna spolupráca MŽP SR
Príspevky na bilaterálny projekty
v Moldavsku a Gruzínsku
Spolu – Bilaterálna spolupráca MŽP SR

ÚJD
ÚJD

MŽP SR

25 933 542,02

Bilaterálna rozvojová spolupráca SR v roku 2017

ODA (Eur)
13 500,00
13 500,00

25 933 542,02

Príloha č. 2. - Multilaterálna rozvojová spolupráca SR v roku 2017 v Eur
Organizácia
UN
UN
UNESCO – riadny rozpočet
UNESCO – UN World Heritage Fund
UNESCO – UN Intangible Heritage Fund
UNESCO
WFP – (World Food Programme)
UNHCR
UNICEF
UNDPA – Trust Fund in Support of Department
of Political Affairs

Inštitúcia

ODA
koef.

MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MK SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR

0,18
0,60
0,60
0,60
1,00
1,00
1,00
1,00

Uhradené
(Eur)
13 456 261,34
3 746 776,31
478 984,58
11 028,88
5 028,88
4 500,00
213 245,03
10 000,00
10 000,00

MZVaEZ SR

1,00

150 000,00

ODA (Eur)
4 905 049,18
674 419,74
287 390,75
6 617,33
3 017,33
4 500,00
213 245,03
10 000,00
10 000,00
150 000,00
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UNDP Crisis Prevention and Recovery Thematic
Trust Fund
UN (UNDP) – Dobrovoľný zverenecký fond pre
migráciu
UNFPA (Population fund)
OHCHR
(High Commissioner for Human Rigths)
FAO – členský príspevok na rok 2018, splatný
koncom r. 2017
UNCCD – členský príspevok
Rámcový dohovor OSN o zmene klímy
(UNFCC)
CITES
WMO
UN FCCC
ITL UN FCCC
UNEP
UNICEF
UN (OCHA)
UN (PBF)
UN (WFP)
UN (DEF)
UN (UNHCR)
UN Women
UNRWA – Izrael
Trust Fund in support of victims of sexual
exploitation and abuse
UN ODC
WHO
WIPO
WIPO
UNIDO
UPU – Universal Postal Union
ITU – International telecommunication Union
IAEA
MAAE/IAEA – TCF
Mierové misie UN
UNSTAMIH
MINURSO
MINUSCA
MINUSMA
MINUSTAH
MONUSCO
UNAMID
UNIFIL
UNIFSA UNISFA
UNMIK
UNMIL
UNMISS
UNOCI
World Bank
IBRD – dohoda MF SR
MDRI / IMF
WTO

MZVaEZ SR

1,00

200 000,00

200 000,00

MZVaEZ SR

1,00

15 000,00

15 000,00

MZVaEZ SR

1,00

5 000,00

5 000,00

MZVaEZ SR

0,64

18 614,00

11 912,96

MPaRV SR

0,51

672 946,45

343 202,69

MPaRV SR

1,00

11 829,00

11 829,00

MŽP SR

0,61

37 020,00

22 582,20

MŽP SR
MŽP SR
MŽP SR
MŽP SR
MŽP SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR

1,00
0,04
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

9 267,14
89 161,15
8 704,00
1 569,00
46 152,56
100 000,00
200 000,00
400 000,00
200 000,00
15 000,00
200 000,00
100 000,00
25 000,00

9 267,14
3 566,45
8 704,00
1 569,00
46 152,56
100 000,00
200 000,00
400 000,00
200 000,00
15 000,00
200 000,00
100 000,00
25 000,00

MZVaEZ SR

1,00

30 000,00

30 000,00

MZVaEZ SR
MZ SR
MZVaEZ SR
ÚPV SR
MH SR
MDaV SR
MDaV SR
ÚJD
ÚJD

1,00
0,76
0,03
0,03
1,00
0,16
0,18
0,33
1,00

MV SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR
MZVaEZ SR

1,00
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

MF SR
MF SR

1,00
1,00

MH SR

1,00

MF SR
MF SR

1,00
1,00

15 000,00
641 854,89
26 619,00
116 292, 74
193 432,00
117 402,13
136 738,91
515 270,00
130 769,00
4 838 848,43
290 083,99
43 582,70
739 215,29
819 823,92
308 912,81
979 206,97
351 255,40
382 636,13
92 407,73
30 566,73
140 366,42
934 409,18
16 465,15
323 755,51
243 755,51
80 000,00
723 936,93
723 936,93
63 343 016,00
12 603 016,00
50 740 000,00

15 000,00
487 809,72
798,57
3 488,78
193 432,00
18 784,34
24 613,00
170 039,10
130 769,00
725 827,27
290 083,99
6 537,41
110 882,29
122 973,59
46 336,92
146 881,05
52 688,31
57 395,42
13 861,16
4 585,01
21 054,96
140 161,38
2 469,77
323 755,51
243 755,51
80 000,00
723 936,93
723 936,93
63 343 016,00
12 603 016,00
50 740 000,00

EU
EDF – European Development Fund
EU – development share of budget

63

Univerzity, výskumné organizácie
OIF
MZVaEZ SR
ISTA – Int. Seed Testing Association
MPaRV SR
EPPO – European and Mediterranean Plant
MPaRV SR
Protection Organisation
BI – Bioversity International
MPaRV SR
Ostatné multilat. organizácie
IOM
MZVaEZ SR
EU – European Endowment for Democracy
MZVaEZ SR
IOM/ICMPD
MV SR
IOM – prevádzka kancelárie v BA
MV SR
Council of Europe 2016
MZVaEZ SR
Council of Europe príspevok 2017 zaplatený v
MZVaEZ SR
2016
OSCE
MZVaEZ SR
OECD – DAC budget
MZVaEZ SR
OECD – DAC activity 2
MZVaEZ SR
OECD – DAC activity
MZVaEZ SR
OECD – Development Centre
MZVaEZ SR
ILO – členský príspevok
MPSlVaR
DCAF Geneva Centre for the Democratic Control
MZVaEZ SR
of Armed Forces
DCAF Geneva Centre for the Democratic Control
MZVaEZ SR
of Armed Forces
Montreal protocol
MŽP SR
Medzinárodné mimovládne organizácie
ICRC (1)
MZVaEZ SR
ICRC (2)
MZVaEZ SR
Spolu - Multilaterálna rozvojová spolupráca SR v roku 2017

Oficiálna rozvojová spolupráca SR 2017

1,00
1,00

66 084,33
10 987,00
13 644,72

66 084,33
10 987,00
13 644,72

1,00

26 570,00

26 570,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

14 882,61
4 362 029,31
200 000,00
30 000,00
418 656,17
9 958,16
1 108 833,00

14 882,61
4 062 629,02
200 000,00
30 000,00
418 656,17
9 958,16
1 108 833,00

1,00

1 316 809,00

1 316 809,00

0,74
1,00
1,00
1,00
1,00
0,60

281 134,98
110 000,00
10 400,00
15 000,00
18 313,00
565 763,00

208 039,89
110 000,00
10 400,00
15 000,00
18 313,00
339 457,80

1,00

5 000,00

5 000,00

1,00

50 000,00

50 000,00

1,00

252 162,00
130 913,00
30 913,00
100 000,00

252 162,00
130 913,00
30 913,00
100 000,00

82 405 996,42

73 555 383,97

1,00
1,00

108 339 538,44

99 488 925,99

Príloha č. 3 - Prehľad poskytovanej materiálnej humanitárnej pomoci SR v r. 2017
1.
Bosna a Hercegovina
Poskytnutá materiálna pomoc zo zásob MV SR pozostávala zo spacích vakov a prikrývok v
hodnote 12 452,08 Eur a z Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR hygienické
balíčky, oblečenie a plienky v hodnote 6 313,00 Eur. Celková hodnota materiálnej humanitárnej
pomoci SR pre Červený kríž v obciach Han Pijesak a Višegrad bola 18 765,08 Eur o hmotnosti
4 536,50 kg.
2.
Ukrajina
Materiálna humanitárna pomoc SR pre Kyjevský Patriarchát pozostávala z liečiv darovaných
Ministerstvu vnútra SR farmaceutickými distribučnými firmami zo SR, prikrývok a spacích
vakov zo zásob Ministerstva vnútra SR. Celková hodnota materiálnej humanitárnej pomoci SR
bola v hodnote 22 497,25 Eur a hmotnosti 3 634,20 kg.
3.
Peru
V súvislosti s ničivými povodňami v Peru Veľvyslanectvo SR v Brazílii 20. marca 2017 poslalo
na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR písomný námet na možné
poskytnutie materiálnej humanitárnej pomoci SR pre Peru. Celková hodnota poskytnutej
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materiálnej humanitárnej pomoci SR bola v trhovej hodnote 80 690,54 Eur a hmotnosti 6 821, 20
kg.
4.
Macedónsko
Minister vnútra Macedónskej republiky v nadväznosti na niekoľko stretnutí s veľvyslancom
Slovenskej republiky v Skopje pánom Martinom Bezákom požiadal Ministerstvo vnútra SR o
dodávku 1 500 párov vysokej obuvi na dovybavenie členov hraničnej polície Macedónskej
republiky, ktorí zabezpečujú činnosti a úlohy ochrany štátnych hraníc v súvislosti s prebiehajúcou
migračnou krízou. Ministerstvo vnútra SR vyčlenilo zo svojich zásob požadovaný humanitárny
materiál v trhovej hodnote 113 417,17 Eur a hmotnosti 4 620,00 kg.
5.
Ukrajina II
Ministerstvo vnútra SR pripravilo zo svojich zásob materiálnu humanitárnu pomoc pre Detskú
kliniku v meste Lisičansk a ďaľšie tri nemocnice v Luhanskej oblasti Ukrajiny pozostávajúcu zo
spacích vakov a elektrických ohrievačov v hodnote 5 595,65 Eur, Správa štátnych hmotných
rezerv SR zdravotnícky materiál v hodnote 48 134,30 Eur a Ústredie ekumenickej pastoračnej
služby OS SR a OZ SR hygienické potreby v hodnote 3 229,25 Eur. Celková hodnota materiálnej
humanitárnej pomoci SR bola 56 959,20 Eur a hmotnosti 10 544,178 kg.
6.
Bangladéš
K hromadnému úteku moslimských Rohingov do susedného Bangladéša došlo po násilnostiach,
ktoré vypukli v Jakchainskom štáte 25. augusta 2017. Medzinárodná organizácia pre migráciu
(IOM) uviedla, že od 25. augusta do 15. septembra ušlo z Mjanmarska do Bangladéša 409 000
rohinských utečencov. Celková hodnota materiálnej humanitárnej pomoci SR bola v trhovej
hodnote 22 579,68 Eur a hmotnosti 2 955,84 kg.

7.
Bosna a Hercegovina
Na základe aktuálnej situácie v Bosne a Hercegovine, informácií od veliteľa EUFOR LOT Novo
Sarajevo, žiadosti Červeného kríža Kantonu Sarajevo o materiálnu pomoc pre postihnuté
obyvateľstvo v oblastiach pôsobenia Ozbrojených síl SR vyčlenilo Ministerstvo vnútra SR zo
svojich zásob materiálnu humanitárnu pomoc pozostávajúcu zo spacích vakov, prikrývok,
karimatiek a poľných skladacích postelí v hodnote 10 167,99 Eur a Ústredie ekumenickej
pastoračnej služby OS SR a OZ SR hygienických balíčkov, oblečenia a zdravotníckeho materiálu
v hodnote 2 932,66 Eur. Celková hodnota poskytnutej materiálnej humanitárnej pomoci SR pre
Červený kríž Kantonu Sarajevo bola 13 075,31 Eur a hmotnosti 3 028,62 kg.
8.
Albánsko
Od začiatku decembra 2017 Albánsko zažívalo silné zrážky, ktoré spôsobili záplavy, najmä v
strednej a južnej časti krajiny. Albánske úrady oznámili, že bolo postihnutých deväť prefektúr,
viac ako 10 000 ha zaplavených, poškodených alebo zablokovaných 127 úsekov ciest a 78
mostov, 716 rodín bolo evakuovaných a je ubytovaných v dočasných prístrešiach. Vláda
Albánska požiadala EÚ o materiálnu humanitárnu pomoc. Ministerstvo vnútra SR vyčlenilo
humanitárny materiál pozostávajúci z vodných čerpadiel, elektrocentrál, elektrických
ohrievačov, spacích vakov, gumovej obuvi a plášťov do dažďa v celkovej hodnote 45 658,94 Eur
a hmotnosti 3 790,88 kg.
Celková hodnota poskytnutej materiálnej humanitárnej pomoci SR do zahraničia v roku
2017 bola 373 643,17 Eur.
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Príloha č. 4 - Finančné vyčíslenie nákladov na vládnych štipendistov SR v roku 2017 za
rozvojové krajiny na zozname Výboru OECD DAC v Eur

Rozvojové krajiny a teritória
Počet

Afghanistan
Albania
Armenia
Azerbaijan
Belarus
Bosna a Herzegovina
Burundi
Ecuador
Georgia
Kenya
Kosovo
Kyrgyzstan
Macedonia/FYROM
Moldova
Mongolia
Palestine
Peru
Serbia
South Sudan
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Ukraine
Uzbekistan
Viet Nam
Yemen
Spolu

študentov
14
9
3
1
4
7
1
1
7
28
9
4
10
20
7
19
5
192
2
23
1
36
2
11
2
418

Náklady v
Eur
Štipendium
39325,00
29180,00
6280,00
0,00
11270,00
21650,00
3360,00
840,00
19390,00
90830,00
27580,00
7940,00
25260,00
59905,00
22015,00
60590,00
10800,00
597950,00
7120,00
71120,00
1320,00
105730,00
0,00
30520,00
5600,00
1255575,00

Celkom
Bežné
za
výdavky
teritórium
17600,00
56925,00
8480,00
37660,00
4240,00
10520,00
880,00
880,00
3440,00
14710,00
6720,00
28370,00
960,00
4320,00
240,00
1080,00
7840,00
27230,00
27840,00 118670,00
7760,00
35340,00
2960,00
10900,00
8080,00
33340,00
17920,00
77825,00
6080,00
28095,00
16880,00
77470,00
3440,00
14240,00
180480,00 778430,00
1920,00
9040,00
20400,00
91520,00
1920,00
3240,00
29760,00 135490,00
560,00
560,00
8800,00
39320,00
1600,00
7200,00
386800,00 1642375,00
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Príloha č.5 - Prehľad aktivít CETIR realizovaných v roku 2017 v Eur
a.) tabuľka
Partnerská
krajina
Moldavsko

Študijná návšteva - Posilnenie kapacít MD
parlamentu

Termín
realizácie
03.04. –
06.04.

Gruzínsko

Vyslanie expertov zamerané na sociálne dávky,
dôchodky a podporné informačné systémy

12.03. –
18.03.

Irak

Krátkodobá stáž diplomatov

Čierna Hora

Krátkodobá stáž diplomatov

Kosovo

Krátkodobá stáž diplomata

Gruzínsko

Moldavsko

Ukrajina
Albánsko
Čierna Hora
Srbsko

Téma aktivity

Účasť na workshope zameranom na reformu
bezpečnostného sektora: „Sensitisation
Workshop on the Fundamentals of Security
Sector Reform“
Účasť na workshope zameranom na reformu
bezpečnostného sektora: „Sensitisation
Workshop on the Fundamentals of Security
Sector Reform“
Účasť na workshope zameranom na reformu
bezpečnostného sektora: „Sensitisation
Workshop on the Fundamentals of Security
Sector Reform“
Študijná návšteva - EÚ princípy v ekologickej a
poľnohospodárskej výrobe
Študijná návšteva - Životné prostredie a zmeny
klímy
Študijná návšteva - Integrácia a reformy na
ochranu lesov

MASHAW

Vzdelávací kurz pre MD, GE a UA

Turecko

Krátkodobá stáž diplomatov

Srbsko

Študijná návšteva - Centrálny register
obyvateľstva

Spolu

25.09. –
06.10.
10.04. –
12.04.
26.05. –
23.06.

Rozpočet
v Eur
4 354,45

5 247,16
2 461,63
1 350,44
1 886,31

07.06. –
09.06.

944,56

07.06. –
09.06.

4 722,80

07.06. –
09.06.

2 833,68

03.09. –
08.09.
24.10. –
26.10.
16.10. –
20.10.
19.11. –
26.11.
19.11. –
02.12.
06.11. –
09.11.

6 414,87
2 519,07
2 226,24
15 749,33
1 878,33
3 344,28
55 933,15
EUR

b) graf
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Na aktivity CETIR boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 55 933,15 Eur, operačné
náklady boli 37 455,76 Eur, celkové náklady za rok 2017 tak predstavovali 93 388,91 Eur.
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Príloha č. 6. - Prehľad finančných príspevkov ZÚ SR (tzv. mikrograntov)
a) tabuľka
Krajina
Počet mikrograntov Suma na krajinu €
Albánsko
2
19 087 €
Bielorusko
1
10 000 €
Bosna a Hercegovina
3
15 000 €
Gruzínsko
5
35 517 €
India
1
4 859 €
Kazachstan
1
10 000 €
Keňa
12
95 133,66 €
Kosovo
6
30 003,20 €
Macedónsko
3
28 500 €
Moldavsko
13
125 398,89 €
Ukrajina
4
29 196 €
Spolu
51
402 694,66 €
b) graf

Krajina
19 087 10 000

Albánsko

15 000

Bielorusko

29 196

Bosna a Hercegovina
35 517

4 859
10 000

125 398,89

Gruzínsko
India
Kazachstan
Keňa

95 133,66
28 500 30 003,
20

Kosovo
Macedónsko
Moldavsko
Ukrajina

Celkovo bolo v roku 2017 schválených 51 mikrograntov v sume 402 694,66 Eur
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Príloha č.7 - Program vysielania dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín
a) tabuľka

Krajina
Albánsko
Filipíny
Kambodža
Keňa
Lesotho
Libanon
Moldavsko
Rwanda
Uganda
Angola
Etiópia
Spolu

Počet vyslaných
dobrovoľníkov
2
1
2
8
4
1
1
4
7
1
3
34

Celková suma na
krajinu €
19 230 €
8 710 €
21 600 €
52 964, 21 €
28 800 €
7 200 €
7 200 €
25 000 €
40 600 €
9 904, 21 €
13 400 €
234 608, 21 €

a) graf

V roku 2017 vyslaných 34 dobrovoľníkov. Celková suma poskytnutá na ich vyslanie
predstavuje 234 608, 21 Eur.
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Príloha č. 8
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
PRR
SAMRS
SNŠ
TCF
UNIDO
UNCCD
UNHCR
UNRWA
ÚOŠS
UNFCCC

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 vnútra 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
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
Agentúra OSN pre palestínskych utečencov
Ústredné orgány štátnej správy
Rámcový dohovor OSN o klimatických zmenách
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UNEP
ÚNMS SR
ÚJD SR
UNDP
UPU
V4
WIPO
WMO
ZÚ SR
ZMOS

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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