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1. Úvod 
 

Správu o  poskytnutej oficiálnej rozvojovej spolupráci SR (ďalej len „ODA SR“ - Official 

Development Assistance) predkladá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí 

Slovenskej republiky (ďalej len „MZVEZ SR“) na rokovanie vlády SR každoročne od roku 2002.  

Zámerom MZVEZ SR ako koordinátora rozvojovej spolupráce SR 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 2018. 

 

I. 

 

Rok 2018 bol pre rozvojovú spoluprácu SR kľúčovým z hľadiska hodnotenia existujúceho 

mechanizmu rozvojovej spolupráce SR a nastavenia nového strategického rámca na obdobie 

ďalších 5 rokov.  

 

V roku 2018 sa uskutočnilo hodnotenie systému rozvojovej spolupráce SR zo strany expertov 

Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD“). Išlo o historicky prvé 

komplexné hodnotenie od vzniku členstva SR vo Výbore OECD pre rozvojovú pomoc (ďalej len 

„výbor OECD/DAC) v roku 2013. V septembri 2018 tento proces ukončilo hodnotiace zasadnutie 

výboru OECD/DAC, počas ktorého bolo konštatované, že značka SlovakAid má napriek 

obmedzeným administratívnym a rozpočtovým možnostiam potrebnú vizibilitu, dobrú 

reputáciu a vysoký stupeň profesionality. SR je vnímaná ako vplyvný a efektívny donor s 

ambicióznym a pokrokovým smerovaním v oblasti bilaterálnej a multilaterálnej rozvojovej 

spolupráce. Oficiálnym výstupom hodnotenia je verejne dostupná publikácia OECD  tvorená 

analytickou správou a politicko-hodnotiacou správou, ktorá obsahuje hlavné zistenia a trinásť 

odporúčaní pre zlepšovanie vnútorného chodu i vonkajších výsledkov systému rozvojovej 

spolupráce SR. Medzi hlavné odporúčania výboru OECD/DAC patrí potreba posilnenia 

koordinačnej funkcie MZVEZ SR v oblasti rozvojovej spolupráce, lepšieho personálneho 

zabezpečenia rozvojových aktérov SR, osobitne štátnej správy, jasného zadefinovania 

komparatívnej výhody SlovakAid, zavedenia dlhodobých finančných partnerstiev s 

implementačnými partnermi (tzv. rámcové dohody), efektívnejšieho zapájania podnikateľských 

subjektov do rozvojovej spolupráce SR, zavedenia procesov manažmentu rizika a riadenia na 

základe výsledkov, posilnenia nezávislosti funkcií evaluácie a auditu či zvyšovania podielu 

neviazanej pomoci na celkovom bilaterálnom portfóliu ODA SR. OECD v tejto súvislosti uznáva 

kľúčovú úlohu Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR (ďalej len „strednodobá 

stratégia“), ako aj ďalší rozvoj pôsobnosti Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný 

rozvoj. Výbor OECD/DAC rovnako upozornil na potrebu vytvorenia plánu pre splnenie a 

sledovanie záväzku venovať do roku 2030 0,33% hrubého národného dôchodku SR na ODA SR. 

 

Za účelom napĺňania jednotlivých odporúčaní zo strany relevantných ministerstiev a ostatných 

ústredných orgánov štátnej správy pripravilo MZVEZ SR „Správu o výsledkoch a 

odporúčaniach vyplývajúcich z hodnotenia tzv. Peer Review Výboru OECD pre rozvojovú 

pomoc“, ktorej súčasťou je aj indikatívny finančný plán navyšovania ODA SR s identifikáciou 

oblastí, na ktoré by navýšený rozpočet mal byť využitý.  

 

Hodnotiaci proces OECD aktívne využilo MZVEZ SR na zapracovanie identifikovaných 

odporúčaní priamo do novej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019-

2023. Strednodobá stratégia prináša kvalitatívny posun vo viacerých oblastiach rozvojovej 
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spolupráce a humanitárnej pomoci SR, odráža nové trendy vrátane úzkeho prepojenia na 

implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a napĺňanie jednotlivých cieľov 

udržateľného rozvoja (ďalej len „SDGs“). Rovnako reaguje na výzvy spojené s migráciou či 

záujem o zvýšenie zapájania podnikateľského sektora do rozvojovej spolupráce SR.  

 

Rok 2018 bol zároveň tretím rokom implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorú v 

roku 2015 prijalo medzinárodné spoločenstvo na globálnom rozvojovom samite v New Yorku 

ako záväzok k spoločnému koordinovanému postupu pri riešení globálnych výziev. V máji 2018 

vláda SR schválila šesť národných priorít implementácie Agendy 2030, ktoré vzišli z 

participatívneho procesu so zapojením širokého spektra aktérov. Tie predstavujú základ 

strategických materiálov vlády SR pri napĺňaní cieľov udržateľného rozvoja, ako sú pripravovaná 

vízia a stratégia rozvoja SR a Národný investičný plán. Národné priority reflektuje aj strednodobá 

stratégia rozvojovej spolupráce SR. V júli 2018 SR ako 76. krajina sveta predstavila na pôde 

OSN počas Politického fóra na vysokej úrovni k udržateľnému rozvoju svoju dobrovoľnú správu 

o pokroku v implementácii Agendy 2030. Delegáciu SR na zasadnutí viedol podpredseda vlády 

pre investície a informatizáciu SR Richard Raši, jej súčasťou boli aj zástupcovia rezortu 

diplomacie, mimovládneho sektora, mládeže, podnikateľského sektora, ako aj lokálnej úrovne. 

Prezentácia Slovenska prostredníctvom trojice ambasádorov naprieč generáciami zdôraznila, že 

kľúčom k dosahovaniu cieľov udržateľného rozvoja je predovšetkým ďalšia vzájomná 

spolupráca. Implementácia Agendy 2030 nie je možná bez dobrovoľných individuálnych 

záväzkov a zapojenia jednotlivcov naprieč celou spoločnosťou.  

 

Od roku 2015 poskytovanie rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci výrazne ovplyvňuje 

migračná agenda, ktorá v systéme rozvojovej spolupráce poukázala na potrebu flexibility a 

užšieho prepojenia rozvojových aktivít s humanitárnymi intervenciami, osobitne v kontexte 

pretrvávajúcich kríz. SR sa sústredila na podporu krajín Blízkeho východu a Afriky so zámerom 

riešiť primárne príčiny migrácie v krajinách pôvodu a tranzitu, ako aj podporu riadenia 

migračných tokov. Osobitná pozornosť bola venovaná zlepšovaniu životných podmienok 

utečencov s cieľom napomáhať pri ich dočasnom pobyte v hostiteľských krajinách, respektíve s 

návratom do krajín ich pôvodu po ukončení konfliktu. Pomoc bola rovnako poskytnutá aj 

prenasledovaným kresťanským a iným náboženským komunitám.  

 

V súvislosti s migračnou agendou SR, okrem iného, prehodnotila rozsah a spôsob výkonu vládnej 

štipendijnej politiky a poskytla štipendiá viacerým účastníkom z krajín postihnutých konfliktmi. 

Tým zároveň pokračovala v napĺňaní svojho záväzku z tzv. Obamovho samitu (2016), na ktorom 

deklarovala dodatočné záväzky na riešenie migračnej a utečeneckej krízy. V roku 2018 SR v 

rámci ODA poskytla celkovo 48 vládnych štipendií, z toho 27 grantov bolo udelených 

študentom pochádzajúcim z krajín postihnutých konfliktom (menovite Afganistan, 

Palestínska národná samospráva, Sýria, Libanon, Jordánsko, Irak a Sudán).  

 

SR bola aj v roku 2018 dôležitým prispievateľom do zvereneckých fondov EÚ, ktoré boli 

vytvorené v reakcii na utečeneckú a migračnú krízu. V minulom roku SR prispela do Núdzového 

zvereneckého fondu EÚ pre stabilitu a riešenie príčin nelegálnej migrácie a vysídlených osôb v 

Afrike (ďalej len „EUTF Africa“) sumou 10,25 mil. €, vďaka čomu sa radí k jedným z 

najvýznamnejších prispievateľov z pohľadu per capita. Príspevky išli v predchádzajúcich rokoch 

aj do fondu Madad - EU Regional Trust Fund in Response to the Syrian Crisis (3 mil. €) a do 

fondu FRiT - EU Facility for Refugees in Turkey (10,51 mil. €). V roku 2018 Európska rada 

prijala rozhodnutie o financovaní druhej tranže FRiT v celkovej výške 1 mld. €, v súvislosti s čím 

bola SR uložená povinnosť príspevku podľa výšky hrubého národného dôchodku v sume 5 498 

737 € do roku 2023. 
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V multilaterálnej oblasti sa SR podieľala na formovaní a realizácii rozvojovej politiky EÚ. 

Veľkú snahu v oblasti multilaterálnej spolupráce vyvíjala SR smerom k zabezpečeniu adresnej 

účasti na čerpaní rozvojových fondov a nástrojov EÚ, do ktorých SR prispieva. Rovnako sa 

zapájala do spoločného programovania EÚ, s cieľom stabilizácie a posilňovania miestnych 

komunít.  

 

V spolupráci s krajinami V4 v oblasti rozvojovej pomoci aktuálne prebiehajú dva projekty 

financované z EUTF Africa. Ide o druhú fázu projektu integrovaného riadenia líbyjských 

hraníc v celkovej hodnote 45 mil. € a projekt zameraný na riešenie príčin migrácie v Keni, 

ktorého hlavným cieľom je vytváranie nových pracovných miest pre mladých ľudí a podpora 

ekonomickej samostatnosti obyvateľov v oblasti poľnohospodárstva (2 mil. €). 

 

SR aktívne pôsobila na globálnych fórach a platformách a čoraz viac sa otvárala novým formám 

spolupráce, prioritne s partnermi z krajín V4 a rozvojovými organizáciami, ako sú napr. 

Rozvojový program OSN (UNDP), Agentúra USA pre medzinárodný rozvoj (USAID), či 

Medzinárodná organizácie pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO). Hlavný dôraz bol kladený 

na riešenie príčin migrácie prostredníctvom nástrojov rozvojovej spolupráce SR, elimináciu 

chudoby, ako aj dodržiavanie ľudských práv, princípov demokracie a právneho štátu v 

partnerských krajinách. Osobitná pozornosť bola venovaná téme financovania rozvoja a 

implementácie Agendy 2030 s prispením ministra ZVEZ SR M. Lajčáka vo funkcii predsedu 72. 

Valného zhromaždenia OSN. 

 

V roku 2018 MZVEZ SR zintenzívnilo aktivity na podporu zapájania podnikateľského sektora 

do rozvojovej spolupráce s cieľom podpory hospodárskeho rozvoja partnerských krajín a 

tvorby pracovných miest. Za týmto účelom Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú 

spoluprácu (ďalej len „SAMRS“) predstavila nový „Program podnikateľských partnerstiev“, 

ktorého cieľom je podporiť synergiu medzi cieľmi rozvojovej spolupráce SR a podnikateľskými 

cieľmi v rozvojových krajinách a budovať udržateľné kapacity miestnych partnerov. Podpora 

zapájania podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce sa zároveň stala jedným z 

hlavných komponentov nového Partnerstva SR a UNDP pre efektívne riešenia v oblasti 

rozvojovej spolupráce so zameraním na ciele udržateľného rozvoja (SDGs) na roky 2018-2021.  

 

V roku 2018 sa výrazne zefektívnilo fungovanie SAMRS vďaka efektívnemu čerpaniu 

bilaterálneho rozpočtu (vysoká ponuka kvalitných projektových žiadostí nad rámec 

disponibilného rozpočtu), zlepšenému vnútornému fungovaniu a štandardizácii procesov, 

vylepšenej metodike na posudzovanie projektov, ako aj vďaka spusteniu procesu zavedenia 

systému manažérstva kvality (získanie certifikácie ISO 9001, ktorá zvýši profesionalitu a 

kredibilitu SAMRS). V neposlednom rade bola začatá realizácia tzv. Pillar Assessment (audit 

EÚ), ktorý umožní SAMRS získať delegovanú právomoc a spravovať finančné prostriedky EÚ.  

 

II. 

 

V roku 2018 SR pokračovala v uplatňovaní teritoriálnych a sektorálnych priorít definovaných v 

Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2014-2018 a aktívne využívala nástroje 

rozvojovej spolupráce v zmysle zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Výška poskytnutej ODA SR dosiahla 117, 56 mil. €. V porovnaní 

s rokom 2017, kedy celková ODA SR predstavovala 99,49 mil. €, došlo v roku 2018 k jej 

zvýšeniu o 18,07 mil. €, čo predstavuje 18,16 % nárast. Bilaterálna ODA SR, ktorá v roku 

2018 predstavovala 28,26 mil. €, v porovnaní s bilaterálnou rozvojovou spoluprácou v roku 2017 

(25,93 mil. €) vzrástla o 2,33 mil. €, čo predstavuje 8,99 % nárast. Multilaterálna ODA SR, 
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ktorá v roku 2018 predstavovala 89,30 mil. €, v porovnaní s multilaterálnou rozvojovou 

spoluprácou v roku 2017 (73,56 mil. €), vzrástla o 15,74 mil. €, čo predstavuje 21,4 % nárast.  

 

V roku 2018 smeroval najvyšší objem oficiálnej bilaterálnej rozvojovej spolupráce a 

humanitárnej pomoci SR do Ázie, nasledovanej Európou a Afrikou. Uvedené je dôsledkom 

aktívneho postoja SR k otázke migrácie so zameraním na riešenie jej príčin prostredníctvom 

zvyšovania životnej úrovne obyvateľov, ako aj na riadenie migrácie v krajinách pôvodu a 

tranzitu. SR pokračovala v podpore krajín Blízkeho východu a Afriky nielen prostredníctvom 

príspevkov do medzinárodných organizácií či zvereneckých fondov EÚ, ale aj prostredníctvom 

projektov so zapojením slovenských subjektov. 

 

V podiele na hrubom národnom dôchodku (HND), ktorý za rok 2018 dosiahol 88 819 730 000 €, 

predstavovala naša rozvojová spolupráca 0,13 %, čo je nárast oproti roku 2017, kedy podiel ODA 

SR/HND dosiahol 0,119 %. (Pozn. Ide o predbežný údaj Štatistického úradu SR o HND za rok 

2018). 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. 

 

 

2. Finančné ukazovatele za rok 2018 

 

2.1 Súhrnné ukazovatele 
 

SR poskytla v roku 2018 rozvojovú spoluprácu v objeme 117 563 281,59 € a jej podiel na 

hrubom národnom dôchodku (HND) predstavoval 0,13 %.  

 

Tabuľka č. 1 - Oficiálna rozvojová spolupráca SR v roku 2018 

Finančné výdavky na ODA SR v roku  2018 (v bežných cenách v EUR)  

Bilaterálna oficiálna rozvojová spolupráca  28 262 704,81  

Multilaterálna oficiálna rozvojová spolupráca 89 300 576,78  

ODA SR celkom  117 563 281,59  

HND SR  88 819 730 000,00 

Podiel ODA/HND (%) 0,13 

Pozn. HND SR  - ide o predbežný údaj ŠÚ SR k 3.4.2019 

 

V roku 2018 poskytla SR na bilaterálnu rozvojovú spoluprácu sumu 28,26 mil. €, čo predstavuje 

24,04 % podiel na celkovej ODA SR. Na multilaterálnu rozvojovú spoluprácu prostredníctvom 

príspevkov do medzinárodných organizácií a medzinárodných finančných inštitúcií poskytla SR 

sumu 89,30 mil. €, čo predstavuje 75,96 % podiel na celkovej ODA SR.  

 

Detailná štruktúra bilaterálnej ODA SR podľa jednotlivých poskytovateľov za rok 2018 je 

uvedená v prílohe č. 1. Podrobný prehľad multilaterálnej ODA SR za rok 2018 sa nachádza 

v prílohe č. 2.  
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Pre porovnanie uvádzame, že celková rozvojová spolupráca SR predstavovala v roku 2017 podľa 

oficiálnych štatistík OECD spolu 99,49 mil. €, z toho bilaterálna rozvojová spolupráca tvorila 

25,93 mil. €, multilaterálna rozvojová spolupráca predstavovala 73,56 mil. €. Bilaterálna ODA 

SR na celkovej rozvojovej spolupráci v roku 2017 tvorila 26,07 %, podiel multilaterálnej ODA 

na celkovej rozvojovej spolupráci SR predstavoval 73,93 %. Napriek zvýšeniu objemu 

bilaterálnej ODA SR v absolútnych čísla v roku 2018, vo vzťahu k celkovej ODA došlo k 

relatívnemu zhoršeniu podielu objemu bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce. Uvedené je 

výsledkom nárastu multilaterálnych príspevkov SR. 

 

Štruktúru ODA SR za rok 2018 v členení na jej bilaterálnu a multilaterálnu časť a jej porovnanie 

s rokom 2017 zachytáva graf č.1.  

 

 

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 2018  

 

. 

 

 

 

1b) Štruktúra ODA SR v členení na jej bilaterálnu a multilaterálnu časť v %  za rok 2017 

 

.  

 

 

 

75,96 %

24,04 %
Multilaterálna

Bilaterálna

73,93 %

26,07 % Multilaterálna

Bilaterálna
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Bilaterálna ODA SR, ktorá v roku 2018 predstavovala 28,26 mil. €, v porovnaní s bilaterálnou 

rozvojovou spoluprácou v roku 2017 (25,93 mil. €) vzrástla o 2,33 mil. €, čo predstavuje           

8,99 % nárast.  

 

Multilaterálna ODA SR, ktorá v roku 2018 predstavovala 89,30 mil. €, v porovnaní 

s multilaterálnou rozvojovou spoluprácou v roku 2017 (73,56 mil. €) vrástla o 15,74 mil. €, čo 

predstavuje 21,4 % nárast.  

 

Graf č. 2 - Vývoj oficiálnej rozvojovej spolupráce SR v rokoch 2009  - 2018 v mil. EUR 

. 

 

V podiele na hrubom národnom dôchodku (HND), ktorý za rok 2018 predstavoval 88 819 730 

000 € (Pozn.: Podľa informácie Štatistického úradu SR sa jedná o predbežný údaj o HND za rok 

2018 z  3. 4. 2019), dosiahla rozvojová spolupráca 0,13 %, čo predstavuje mierny nárast 

oproti roku 2017, kedy podiel ODA SR na HND dosiahol 0,119 %. Napriek dosiahnutému 

rastu objemu rozvojovej spolupráce v roku 2018 aj naďalej SR 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.  

 

Graf č. 3 - Vývoj podielu ODA/HND v rokoch 2010 – 2018 v % 
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Z uvedeného porovnania a  z  vývoja ODA SR v ostatných rokoch je možné konštatovať 

nasledovné: 

 

o Kým podiel ODA SR na HND od roku 2014 rástol veľmi miernym tempom (či skôr 

osciloval, keďže v roku 2014 išlo o pokles oproti roku 2013 a v roku 2017 o pokles oproti 

roku 2016), v roku 2018 bol zaznamenaný medziročný nárast ODA SR o vyše 18 %.  

 

o Plán na dosiahnutie ODA SR vo výške 0,33% HND do roku 2030 by (pri 

rovnomernom navyšovaní) vyžadoval nárast ODA SR o 13,8% p.a. od r. 2019. Pri 

tomto tempe rastu by musela celková ODA SR v budúcom roku narásť o približne 

19 mil. €. 

 

o V rokoch 2014 až 2018 sa pomer bilaterálnej a multilaterálnej rozvojovej ODA 

v  štruktúre celkovej ODA SR výrazne nemenil, pričom bilaterálna spolupráca 

predstavovala približne 23 % podiel na celkovej ODA SR.  

 

o Najmä v dôsledku zvýšenia objemu finančných príspevkov SR do medzinárodných 

organizácií a inštitúcií došlo k medziročnému nárastu objemu multilaterálnej ODA SR 

o 15,74 mil. €.   

 

o Napriek záujmu SR naďalej vylepšovať súčasný nepriaznivý pomer zdrojov určených 

na národné aktivity v  pomere k zdrojom poskytovaným na činnosť medzinárodných 

organizácií, oproti roku 2017 došlo v roku 2018 k miernemu zhoršeniu pomeru 

príspevkov na bilaterálnu rozvojovú spoluprácu oproti príspevkom na multilaterálnu 

spoluprácu. 
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2.2 Teritoriálne členenie bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR  

 
V roku 2018 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 

otázok súvisiacich s migráciou.  

 

V objeme poskytnutej ODA SR je z krajín Európy na prvom mieste Srbsko (0,9 mil. €), z krajín 

Ázie je na najvyššom mieste Turecko (2,32 mil. €), z afrických krajín dominuje Keňa (1,17 mil. 

€). 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 2018 

v členení podľa kontinentov v EUR 

 

 

Tabuľka č. 2  - Bilaterálna rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc SR v roku 2018  

Krajina Objem v EUR 

Afganistan 293 528 

Albánsko 389 801,2 

Arménsko 275 030 

Azerbajdžan 640 

Bielorusko 141 375,2 

Bosna a Hercegovina 278 505,8 

Burundi 4 470 

Čierna Hora 249 799 

Egypt 7 000 
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Etiópia 7 200 

Grécko 55 000 

Gruzínsko 585 940,2 

Haiti 127 144,6 

Indonézia 13 896 

Irak 644 466 

Jemen 2 260 

Jordánsko 23 995,39 

Južný Sudán 327 668,9 

Kambodža 56 000 

Kazachstan 948,34 

Keňa 1 171 302 

Kirgizsko 960 

Kosovo1 124 843,8 

Lesotho 14 440 

Libanon 640 523,7 

Líbya 8 250 000 

Severné Macedónsko 32 260 

Mexiko 25 000 

Moldavsko 696 506,06 

Mongolsko 24 880 

Palestína 182 070 

Peru 3 790 

Rwanda 7 200 

Srbsko 923 993,5 

Sudán 1 660 

Sýria 654 950,9 

Tanzánia 50 000 

Turecko 2 322 032,44 

Uganda 13 100 

Ukrajina 749 580,9 

Vietnam 35 000 

Technická pomoc 123 100,51 

Regionálna bilaterálna 

podpora 
5 792 084,83 

 

Spolu 25 323 947,27  

 

 

 

 

                                                 
1 V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora 

k vyhláseniu nezávislosti Kosova 
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Graf č. 4 - Bilaterálna rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc SR v roku 2018 podľa 

programových a projektových krajín a krajín s mimoriadnymi humanitárnymi a rozvojovými 

potrebami v % 

 

** Krajiny nezaradené medzi teritoriálne priority v rámci Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej 

republiky na roky 2014-2018 

 

 

Z pohľadu programových a projektových krajín a krajín s mimoriadnymi humanitárnymi 

a rozvojovými potrebami, definovaných v Zameraní bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na 

rok 2018, smerovalo v reakcii na riešenie migračnej agendy najviac rozvojovej spolupráce SR do 

Kene (1,17 mil. €). 

 

Tabuľka č. 3 – Región západného Balkánu – objemy bilaterálnej rozvojovej spolupráce 

a humanitárnej pomoci SR podľa krajín v EUR 

Krajina Objem v EUR 

Albánsko 389 801,2 

Bosna a Hercegovina 278 505,8 

Čierna Hora 249 799 

Kosovo 124 843,8 

Severné Macedónsko 32 260 

Srbsko 923 993,5 

Spolu  1 999 203 
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Graf č. 5 – Región západného Balkánu – objemy bilaterálnej rozvojovej spolupráce 

a humanitárnej pomoci SR podľa krajín v % 

 

 

Ako je zrejmé z grafu, najviac bilaterálnej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci SR pre  

región západného Balkánu smerovalo do Srbska, nasledovalo Albánsko, Bosna a Hercegovina, 

Čierna Hora, Kosovo a Severné Macedónsko. Najvyšší podiel na tejto spolupráci mali 

rozvojové projekty podporené prostredníctvom dotačnej schémy SlovakAid a finančné príspevky 

podľa §8 ods. 4 zákona o rozvojovej spolupráci (do výšky 10tis eur/projekt). 

 

Tabuľka č. 4 – Krajiny Východného partnerstva – objemy bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR 

v roku 2018 podľa krajín v EUR 

 

Krajina Objem v EUR 

Arménsko 275 030 

Azerbajdžan 640 

Bielorusko 141 375,2 

Gruzínsko 585 940,2 

Moldavsko 696 506,06 

Ukrajina 749 580,9 

Spolu 2 449 072 
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Graf č. 6 – Krajiny Východného partnerstva  – objemy bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR 

v roku 2018 podľa krajín v % 

 

 

 

Z krajín Východného partnerstva patrili v roku 2018 k najväčším príjemcom rozvojovej 

spolupráce a humanitárnej pomoci MZVEZ SR Ukrajina a Moldavsko. Najvyšší podiel na tejto 

spolupráci mali rozvojové projekty podporené prostredníctvom dotačnej schémy SlovakAid, 

finančné príspevky podľa §8 ods. 4 zákona o rozvojovej spolupráci a humanitárna pomoc. 
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3. Prehľad poskytovania rozvojovej spolupráce SR v roku 2018 podľa 

ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy  

 
Na základe uznesenia vlády SR č. 332/2002 je MZVEZ 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 2018 boli Ministerstvo zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR (MZVEZ SR), Ministerstvo financií SR (MF SR), Ministerstvo vnútra SR (MV 

SR), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu SR (MŠVVŠ 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 2018 boli MZVEZ 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 

(MPSVR 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 (MZVEZ SR) 

a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) 

 
Celková ODA poskytnutá MZVEZ SR a SAMRS dosiahla v roku 2018 sumu 34 365 510 €, čo 

predstavuje 29,20 % podiel na jej celkovom objeme. Bilaterálna rozvojová spolupráca MZVEZ 

SR, vrátane projektov, aktivít a administratívnych nákladov SAMRS, dosiahla hodnotu 

21 227 389,96 €. Príspevky MZVEZ SR do medzinárodných organizácií na multilaterálnu 

rozvojovú spoluprácu predstavovali 11 768 380 €, administratívne náklady MZVEZ SR činili 1 

369 740 €. 

 

V septembri 2018 uzatvorilo MZVEZ SR s UNDP Partnerstvo pre efektívne riešenia v 

oblasti rozvojovej spolupráce so zameraním na ciele udržateľného rozvoja (SDGs) na 

obdobie rokov 2018-2021. Toto, v poradí štvrté partnerstvo, nadväzuje na predošlú spoluprácu 

s UNDP (od roku 2003) a zameriava sa na efektívne zapájanie slovenských podnikateľských 

subjektov do rozvojovej spolupráce najmä na západnom Balkáne a v krajinách Východného 

partnerstva EÚ, ako aj na podporu reformy bezpečnostného sektora na západnom Balkáne.  

 

V novembri 2018 MZVEZ SR uzatvorilo Memorandum o porozumení s USAID v oblasti 

rozvojovej spolupráce. Ide o dôležitý krok k vytvoreniu podmienok pre dlhodobú a strategickú 

spoluprácu SR a USA v tejto oblasti. Doterajšia spolupráca s USA bola realizovaná 

predovšetkým prostredníctvom programu Emerging Donors Challenge Fund podporujúceho 

projekty v oblasti dobrej správy vecí verejných v regióne západného Balkánu a Východného 

partnerstva EÚ.  

V decembri 2018 bola uzavretá rámcová partnerská dohoda medzi MZVEZ SR a UNESCO 
s cieľom spoločnej implementácie rozvojových projektov v partnerských krajinách SlovakAid v 

oblasti udržateľného životného prostredia (osobitne prístup k vode, vodného hospodárstva, 

sanitácie, boja proti klimatickým zmenám, či zachovania biodiverzity).  
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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 MZVEZ SR v roku 2018 viacero účelových finančných 

príspevkov v celkovej výške 869 328,04 €, z toho najväčšie smerovali na projekty 

Medzinárodnej asociácie na podporu Ukrajiny (IASU) na organizáciu rehabilitačných pobytov 

pre ukrajinské obyvateľstvo (125 000 €), Červeného kríža v Sýrii (100 000 €) a v Palestíne 

(100 000 €), ako aj UNHCR v Libanone (100 000 €).  

 

Projekty Medzinárodného vyšehradského fondu 

V minulom roku 2018 MZVEZ SR podporilo projekty rozvojovej spolupráce na západnom 

Balkáne a v krajinách Východného partnerstva EÚ, realizované prostredníctvom 

Medzinárodného vyšehradského fondu, sumou 2 mil. €.  

 

Prehľad bilaterálnej rozvojovej spolupráce MZVEZ SR / SAMRS podľa jednotlivých programov 

je priblížený v kapitole č.4.  

 

3.2 Ministerstvo financií SR  
 

V oblasti rozvojovej spolupráce sa v roku 2018 MF SR 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 2018 výšku 76,807 mil. €, čo 

predstavovalo približne 65,12 % z celkovej ODA SR. Príspevok SR do rozpočtu EÚ na 

rozvojovú spoluprácu bol v roku 2018 52,750 mil. € a do Európskeho rozvojového fondu 

(EDF) takmer 16,512 mil. €. 

 

V roku 2018 Slovensko prispelo k 18. doplneniu zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj 

(IDA), ktoré je z globálneho hľadiska najdôležitejším medzinárodným fondom donorov pre 

najchudobnejšie krajiny sveta, sumou 2,660 mil. €. Zároveň sa uskutočnil transfer prostriedkov 

na operácie IDA v sume 1,296 mil. €. Príspevky SR majú smerovať na nasledovné témy: 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 majú zamerať na krajiny, s ktorými má SR dlhodobejšie 

vzťahy v rámci rozvojových iniciatív, napr. Tadžikistan, Mongolsko, Vietnam a v prípade 

migrácie na krajiny jej pôvodu a tranzitívne krajiny vrátane regiónu MENA (stredný Východ 

a severná Afrika). Okrem toho, MF SR prispelo sumou 80 000 € na Iniciatívu na multilaterálne 

odpustenie dlhov (MDRI) určenú vybraným rozvojovým krajinám IDA, ktorú bude podporovať 

aj najbližších 10 rokov celkovou sumou 1,31 mil. €.  
 

V roku 2018 Medzinárodná finančná korporácia (IFC) na základe spoločného listu krajín V4 

určila zodpovedného pracovníka IFC za rozvojový biznis pre Slovensko, Českú republiku 

a Maďarsko. Tento pracovník pôsobí vo Frankfurte a v roku 2018 uskutočnil prvé stretnutia so 

slovenskými spoločnosťami, ktoré majú potenciál expandovať na rozvojových trhoch. 

Vychádzalo sa z úspešného mapovania záujmov spomínaných spoločností a výsledného 

zoznamu 21 slovenských firiem, ktoré vyjadrili záujem o investičné projekty v  rozvojových 
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krajinách v spolupráci s IFC. MF SR bude monitorovať progres dosiahnutý v nadväznosti na 

zrealizované mapovanie a navrhne spoločne s Rozvojmajstrami akčný plán spolupráce s IFC. 

Okrem toho IFC v novembri 2018 zorganizovalo 7. Fórum venované potravinovej bezpečnosti 

vo vietnamskom Hočiminovom meste na tému „Better Food Safety - Better Business“. Fórum 

pomohlo vizibilite Slovenska ako donorovi programu potravinovej bezpečnosti vo Vietname 

v spolupráci s IFC; podpora MF SR tomuto programu (vo výške pol milióna USD) bola 

niekoľkokrát vysoko vyzdvihnutá a ocenená.  

 

V roku 2018 bol v rámci implementácie Fondu technickej asistencie v spolupráci 

s Medzinárodnou investičnou bankou (MIB) úspešne zrealizovaný prvý projekt pomoci 

slovenských expertov pre mongolskú štátnu Komisiu pre finančnú reguláciu pri zdokonaľovaní 

legislatívy a prijímaní opatrení v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaní 

terorizmu. Zároveň prebehol výber slovenských spoločností pre dva projekty v oblasti verejného 

osvetlenia a pôdohospodárstva vo Vietname a jeden projekt v oblasti potravinárstva na Kube. 

 

V roku 2018 SR prostredníctvom MF SR participovala na implementácii Fondu Iniciatívy pre 

hospodársku odolnosť manažovaného Európskou investičnou bankou (EIB). 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. 

 

V rámci spolupráce s Rozvojovou bankou Rady Európy (RB RE) prebieha podpora projektov 

technickej asistencie a štúdie realizovateľnosti zo Slovenského fondu pre inkluzívny rast, do 

ktorého MF SR ešte v  roku 2016 prispelo sumou 1 mil. €. V roku 2018 sa  uskutočnili tendre na 

projekty, v rámci ktorých bol priestor pre zapojenie slovenských podnikateľských subjektov. 

Slovenské subjekty (konzorcium) v rámci medzinárodného tendra získali projekt pre Srbsko 

zameraný na rekonštrukciu bývania pre rodiny, ktorých byty boli poškodené v dôsledku 

zemetrasenia v Kraljevo v sume 100 000 €. 

 

Spoločné aktivity s  Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR) pokračovali schválením 

financovania vo výške 250 000 € pre nový inovatívny finančný produkt EBOR v oblasti 

dlhopisov so sociálnym vplyvom. Prvým projektom bude projekt v Arménsku „Armenia Dairy 

Social Impact Bond“ a ďalšie projekty budú identifikované v priebehu roka 2019. Táto iniciatíva 

prispeje k zviditeľneniu SR ako prvého donora v oblasti dlhopisov so sociálnym vplyvov v rámci 

EBOR. Okrem toho v rámci nástroja zameraného na energetickú efektívnosť slovenskí 

konzultanti implementovali 5 projektov, z toho 1 projekt na Ukrajine, 3 projekty v Bielorusku a 

1 regionálny projekt. 

 

V oblasti podpory slovenského podnikateľského sektora pokračovala v roku 2018 implementácia 

programu Rozvojmajstri (www.rozvojmajstri.com), ktorý je realizovaný v spolupráci medzi MF 

SR a UNDP. 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 40 relevantných slovenských firiem, ktorým bolo 

poskytnuté cielené poradenstvo. Na podujatí „Rozvojarmok“ v novembri 2018 sa zúčastnili 

zástupcovia medzinárodných finančných inštitúcií, inštitúcií SR a partnerských krajín (Ukrajina, 

Severné Macedónsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Srbsko) a takmer 50 slovenských 

firiem. Rokovania sa sústredili na praktické možnosti angažovania podnikateľov v konkrétnych 

http://www.rozvojmajstri.com/
http://www.worldbank.org/en/about/pslo
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projektoch na rozvojových trhoch. V prítomnosti zástupcov regionálnych úradov UNDP 

a miestnej správy zo západného Balkánu a Východného partnerstva EÚ sa diskutovalo o 

podnikateľských príležitostiach práve v týchto regiónoch. Paralelne sa v spolupráci s MZVEZ 

SR uskutočnil brífing pre ekonomických diplomatov zameraný na budovanie kapacít slovenskej 

ekonomickej diplomacie. V rámci programu Rozvojmajstri boli v roku 2018 poskytované aj 

konzultačné služby pre EXIMBANKU SR v záujme rozšírenia jej portfólia o tzv. rozvojový 

mandát. 

 

Úsilie EXIMBANKY SR o implementáciu schémy zvýhodnených vývozných úverov, ktorých 

cieľom je zvýšenie angažovanosti slovenského súkromného sektora na rozvojových trhoch, 

pokračovalo aj v roku 2018. Boli identifikované prekážky súvisiace s fungovaním finančného 

trhu a percepcie úverovej schémy partnerskými krajinami, ktoré limitujú používanie nástroja v 

praxi. EXIMBANKA SR preto pristúpila k prehodnoteniu podmienok zvýhodnených vývozných 

úverov a iniciovala legislatívnu úpravu nástroja. V decembri 2018 naviac prerokovala vláda SR 

dokument „Informácia o plánovanom rozšírení mandátu Exportno-importnej banky SR na 

využívanie zdrojov v rámci Externého investičného plánu EÚ“, ktorý poskytuje východisko pre 

rozšírenie činností EXIMBANKY SR o vykonávanie finančných nástrojov EÚ určených na 

rozvojovú spoluprácu. Inštitúcia aktuálne prechádza procesom tzv. Pillar Assessment-u EÚ, to 

znamená formy zhodnotenia spôsobilosti inštitúcie implementovať rozpočtové zdroje EÚ 

alokované v  Európskom fonde pre udržateľný rozvoj (EFSD). Novely zákonov č. 80/1997 Z. z. 

o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky a č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov predložila MF SR v spolupráci s MZVEZ SR vláde SR 

v máji 2019. 

 

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, ktorý bol za rok 2018 podporený sumou 1, 809 mil. USD (1,607 mil. €).  

 

V Moldavsku bola implementácia programového rozpočtovania dočasne pozastavená kvôli 

limitovaným personálnym kapacitám Ministerstva financií Moldavska v riadení verejných 

financií a parlamentným voľbám v novembri 2018. Súčasné aktivity v tejto krajine sa zatiaľ 

orientujú na podporu Ministerstva financií Moldavska v oblasti revízie výdavkov v rámci 

spolupráce s Medzinárodným menovým fondom (MMF). V roku 2018 experti asistovali 

Ministerstvu školstva Moldavska na príprave pilotnej analýzy výdavkov rezortu školstva 

s cieľom navrhnúť opatrenia na hospodárne vynakladanie rozpočtu v oblasti vysokého školstva 

a odborného vzdelávania a budovaní kapacít Ministerstva financií Moldavska v tejto oblasti (on-

the-job tréningy, workshopy, pripomienky k návrhu analýzy). 

 

V Čiernej Hore je spolupráca s ministerstvom financií dlhodobo zameraná na zlepšovanie 

systémov účtovníctva a výkazníctva verejného sektora. V roku 2018 sa technická asistencia 

sústredila najmä na podporu pri vypracovaní Akčného plánu implementácie akruálneho 

účtovníctva (schválený vládou Čiernej Hory 8. marca 2018), vypracovanie analýzy súčasného 

stavu účtovníctva a výkazníctva vo verejnom sektore s odporúčaniami pre Ministerstvo financií 

Čiernej Hory a technickú podporu pri vypracovaní novej legislatívnej normy - Zákona o 

účtovníctve pre rozpočtové a príspevkové organizácie a samosprávu. Súčasne MF SR 

v spolupráci s UNDP Čierna Hora začalo v septembri 2018 poskytovať technickú pomoc 

v riadení verejných financií aj samosprávam v Čiernej Hore.  
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V auguste 2018 sa MF SR rozhodlo podporiť reformu Čiernej Hory v účtovníctve tiež 

prostredníctvom spolupráce s medzinárodnou organizáciou Centre of Excellence in Finance so 

sídlom v Ľubľane. Na tretiu fázu projektu Certifikovaného vzdelávania účtovníkov verejného 

sektora v Čiernej Hore (2018 – 2020) prispelo sumou takmer 250 tis. €. Projekt spolufinancovalo 

aj Ministerstvo zahraničných vecí Slovinska. MF SR týmto podporuje Ministerstvo financií ČH 

pri profesionalizácii účtovníckeho povolania v Čiernej Hore a udržateľnosti vzdelávania v tejto 

oblasti. 

 

Spoluprácu s Čiernou Horou MF SR prehĺbilo aj využitím v podmienkach SR novej formy 

rozvojovej spolupráce. V decembri 2018 bola pri príležitosti návštevy ministra financií SR 

v Čiernej Hore podpísaná rezortná dohoda o poskytnutí finančného príspevku Ministerstvu 

financií ČH vo výške 1 mil. € (tzv. rozpočtová podpora) za účelom zlepšenia riadenia verejných 

financií v oblasti národnej regulácie hazardných hier v Čiernej Hore. MF SR tým reagovalo na 

žiadosť Ministerstva financií Čiernej Hory o asistenciu pri plnení reformných výziev. 

Rozpočtová podpora bude v roku 2019 doplnená aj o technickú asistenciu prostredníctvom 

UNDP. 
 

Spolupráca so Srbskom sa zameriava na zlepšovanie riadenia verejných financií na úrovni 

samospráv. Aktivity sledujú zefektívnenie riadenia vo vnútri samospráv (organizačná štruktúra, 

interný audit, alokácia rozpočtu) a posilňovanie personálnych kapacít v plánovaní 

a implementácií projektov financovaných EÚ. V roku 2018 sa v SR realizovala úvodná študijná 

návšteva zástupcov ministerstva financií a daňovej správy Srbska. 

 

Množstvo aktivít bolo v roku 2018 realizovaných v rámci projektu Transformatívne vládnutie 

a financovanie II (TGFF II), implementovaného v rámci partnerstva medzi MF SR a UNDP. 

Projekt, v roku 2018 realizovaný už v druhej fáze, a podporený sumou 3,7 mil. USD na roky 

2018 – 2020, sa zameriava 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. Najvýznamnejším 

výstupom projektu je vytvorenie Alternative Finance Lab (AltFin Lab) v rámci UNDP, ktorému 

sa podarilo rozbehnúť viacero inovácií v oblasti financovania rozvoja. V spolupráci so srbskými 

municipalitami vytvára predpoklady na využívanie Social Impact Bonds pri riešení problému 

zamestnanosti mladých a v roku 2018 naštartoval spoluprácu v oblasti dopadového financovania 

aj v Arménsku. Ďalej sa zameriava na podporu využívania crowdfundingu/crowdlendingu a 

crowdinvestingu na rozvojové ciele, či využívania technológie blockchain. V roku 2018 sa 

partneri sústredili na zhodnotenie a re-dizajn medzinárodnej súťaže Ministry of Data 

(https://www.ministryofdata.info/), cielenej na hľadanie technologických riešení využitia 

otvorených dát na zlepšenie služieb občanom. Súťaž by mala v ďalších rokoch podporiť inovácie 

v urbánnom prostredí, v naviazaní na City Experiment Fund, ktorý MF SR s UNDP spustili na 

jeseň 2018. Cieľom fondu je podpora technologických a finančných inovácií v 10 mestách 

západného Balkánu a východnej Európy. SR sa vďaka podpore takýchto aktivít  zviditeľňuje v 

medzinárodnom rozvojovom kontexte ako ťahúň agendy inovácií. Na potvrdenie uvedenej 

pozície zorganizovalo MF spoločne s UNDP v máji 2018 medzinárodný workshop o 

inovatívnych finančných nástrojoch pre rozvoj v Bratislave. Podujatia sa zúčastnilo 50 

medzinárodných a slovenských expertov. Cieľom bolo diskutovať o trendoch nových finančných 

nástrojov v kontexte cieľov udržateľného rozvoja. 

 

V roku 2018 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. 

Samotný e-learningový kurz, ktorého príprava bola podporená sumou 260 000 USD 

https://www.ministryofdata.info/
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(243 755,51 €), bol po prvý krát spustený v máji 2018. Kurz facilitovaný slovenskými expertmi 

absolvovalo za šesť týždňov jeho fungovania viac než 300 používateľov z 91 krajín. Následne 

bol v júli 2018 sprístupnený na bezodplatné samoštúdium na vzdelávacej platforme Svetovej 

Banky, Open Learning Campus (https://olc.worldbank.org/). Cieľom MF SR je nadviazať týmto 

kurzom 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. 

 

V spolupráci so Svetovou bankou, Európskou investičnou bankou a Rakúskom zorganizovalo 

MF SR podujatie pod názvom: Regionálne inovačné fórum pre Európu a strednú Áziu, ktoré sa 

po prvýkrát konalo na Slovensku v roku 2018. Tvorcovia politík z vyše 30 krajín regiónu mali 

možnosť diskutovať o podpore verejného sektora pre inovácie, ktoré sú budúcnosťou 

konkurencieschopnosti nielen pre Slovensko, ale aj celú Európu a strednú Áziu. Pre partnerov 

bolo hlavným cieľom vytvoriť unikátnu, a z pohľadu Slovenska strategicky významnú, platformu 

pre živú „peer-to-peer“ diskusiu medzi zástupcami vlád, podnikateľského sektora, akadémie a 

medzinárodných finančných inštitúcii o problémoch, ktoré riešia v dennodennej praxi. Fórum 

privítalo 180 účastníkov a prominentných rečníkov zo Singularity University, Nesta, či Intelu. Z 

medzinárodných organizácii bola zastúpená Európska komisia, OECD, UNDP a EBRD. 

Účastníci debatovali o potenciáli inovácií a vyspelých technológií, ktoré by sa na makro-úrovni 

mali stať motorom udržateľného hospodárskeho rastu v Európe a strednej Ázii, a zároveň by mali 

pomôcť riešiť aj štrukturálne problémy ako regionálne nerovnosti, dostupnosť služieb, mestskú 

dopravu pre 21. storočie, či adaptáciu na klimatické zmeny. Konferencia zviditeľnila aj 

inovatívne iniciatívy SR. Účastníci fóra navštívili slovenskú hi-tech spoločnosť GA Drilling a 

objekt Binária v blízkosti univerzitného IT kampusu v Bratislave. 

 

Formou technickej asistencie MF SR a jeho rezortné organizácie realizovali taktiež krátkodobé 

konzultácie priamo v partnerských krajinách, expertné vystúpenia v medzinárodných 

inštitúciách, donorských skupinách, a pod. Rovnako boli uskutočnené viaceré expertné 

konzultácie a študijné návštevy pre zahraničných partnerov priamo v SR. 

 

V 2018 MF SR tiež podporilo pokračovanie dlhodobých projektov odovzdávania skúseností 

z oblasti riadenia verejných financií. Na základe akčného plánu úspešne prebiehal prenos 

skúseností Ministerstvu financií a cien Kuby formou dvoch expertných misií na Kube. Nosnými 

témami boli najmä príprava rozpočtu a viaceré otázky v oblasti daňovej politiky. 

 

Na uvedené aktivity technickej asistencie a administratívne výdavky spojené s rozvojovými 

aktivitami vynaložilo MF SR v minulom roku spolu cca 322 tis. €. V sume sú zahrnuté náklady 

v súvislosti s členstvom SR v medzinárodných rozvojových iniciatívach a platformách (napr. 

Addis Tax Initiative, Learn4Dev), 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 2018 ODA v celkovej hodnote 2 037 437,16 €, 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, ako 

aj humanitárna pomoc. 

 

MV SR realizovalo v roku 2018 ODA finančnými príspevkami na prevádzku kancelárie 

https://olc.worldbank.org/


20 

 

Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Bratislave vo výške 9 958,16 € a vo forme 

príspevku vo výške 90 564,32 € na realizáciu asistovaných návratov. Rovnako bol z rozpočtu 

MV SR uhradený členský príspevok do IOM v objeme 76 887,21 € (príspevok hradí Prezídium 

Policajného zboru) a členský príspevok do Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky 

(ICMPD) vo výške  38 282 €.  

 

Na bilaterálnu ODA vyčlenilo MV SR v roku 2018 čiastku 643 666,11 € na plnenie úloh 

vyplývajúcich zo zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov na pomoc žiadateľom o azyl a azylantom. Materiálne a finančné 

zabezpečenie žiadateľov počas azylovej procedúry v SR v azylových zariadeniach predstavovalo 

450 965,24 €, mzdové výdavky na zamestnancov v azylových zariadeniach predstavovali 

192 700,87 €. V roku 2018 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 166 024,50 €. 

 

MV SR bolo v roku 2018 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 

(traja), EULEX Kosovo (štyria), EUMM Gruzínsko (siedmi), EUAM Ukrajina (traja), špeciálna 

monitorovacia misia OBSE na Ukrajine (dvaja), OSN UNSTAMIH Haiti (štyria), OSN 

UNFICYP (deväť). 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: mzdy 907 998 EUR,  odvody 190 468 €,  tovary 

a služby 23 898 € a bývanie 1 267 €, čo spolu činilo 1 123 631 €.  

 

Za rok 2018 poskytla SR materiálnu humanitárnu pomoc do zahraničia celkom päťkrát, 

konkrétne pre Afganistan (spolufinancované z rozpočtu MZVEZ SR a MO SR), Bosnu 

a Hercegovinu, Irak, Indonéziu a Kazachstan v celkovom objeme 294 996,71 € (suma zahŕňa aj 

materiál poskytnutý spoločnosťou Tesco Stores SR). Zoznam projektov humanitárnej pomoci 

SR, realizovaných v roku 2018, je v prílohe č.3. 

 

3.4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) v roku 2018 poskytlo celkovú 

ODA v objeme 1 676 948,24 €, z toho suma 1 645 950 € bola poskytnutá na vládne štipendiá 

a príspevky pre študentov z  26 krajín a bežné výdavky vysokým školám súvisiace so 

vzdelávaním vládnych štipendistov SR. Administratívne náklady na rozvojovú agendu boli 

v roku 2018 vo výške 30 998,24 €. Súčasťou budovania štruktúr poskytujúcich rozvojovú pomoc 

je aj projekt „Slovenčina ako cudzí jazyk“, ktorý zabezpečuje Univerzita Komenského v 

Bratislave.  

 

3.5 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v  roku 2018 poskytlo celkovo 

na ODA SR sumu 744 972,42 €, pričom jej multilaterálna časť činila 723 797,60 € (sedi). 

Najväčšiu položku tvoril členský príspevok do Organizácie Spojených národov pre výživu 

a poľnohospodárstvo (FAO) vo výške 553 720,42 €. MPRV SR ďalej prispelo do fondu na 

základe Dohovoru OSN pre boj proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom 
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(UNCCD) sumou 11 828 €. Príspevok MPRV SR do Európskej a stredozemskej organizácie na 

ochranu rastlín (EPPO) predstavoval 26 690 €. Do Medzinárodnej asociácie pre skúšanie osív 

(ISTA) MPRV SR poskytlo 21 174,82 € (tento príspevok bol zaradený do bilaterálnej spolupráce 

na základe číselníkov systému na vykazovanie rozvojovej spolupráce).  

 

3.6 Ministerstvo životného prostredia SR  
 

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) poskytlo formou príspevkov v rámci ODA 

v roku 2018 celkovo 519 275,26 €.  

 

Medzi najvýznamnejšie finančné položky multilaterálnej rozvojovej spolupráce MŽP SR patril 

členský príspevok do Multilaterálneho fondu pre implementáciu Montrealského protokolu vo 

výške 327 458,58 €. Fond slúži na realizáciu projektov na vylúčenie látok poškodzujúcich 

ozónovú vrstvu Zeme v štátoch, ktoré pracujú podľa článku 5.1 (rozvojové štáty). Do rozpočtu 

Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) prispelo MŽP SR sumou 90 207,84 €. Členstvo, 

aktivity a príspevky SR v programoch WMO prispievajú k rozširovaniu vedeckých 

a technických poznatkov, výmene skúseností medzi odborníkmi a k ďalšiemu rozvoju v oblasti 

meteorológie, klimatológie a hydrológie. Na Program OSN pre životné prostredie (UNEP) bolo 

poukázaných 46 433,09 €. UNEP má ako vedúca globálna environmentálna organizácia mandát 

usmerňovať vývoj globálnej environmentálnej politiky, podporovať medzinárodnú spoluprácu 

v oblasti životného prostredia a koordinovať riešenie globálnych environmentálnych problémov.  

 

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 2018 prispelo na ODA SR celkovou 

sumou 668 127,79 € a to formou členského príspevku do rozpočtu Svetovej obchodnej 

organizácie (WTO).  

 

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) poskytlo v roku 2018 formou členského príspevku do 

Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) multilaterálnu ODA v objeme 672 459,71 €.  

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) realizovalo ODA v roku 2018 

formou členského príspevku do Medzinárodnej organizácie práce (ILO) v objeme 525 846 €.  SR 

sa pravidelne každý rok zúčastňuje na Generálnej konferencii ILO, ktorá je najvyšším orgánom 

tejto organizácie. SR je členom ILO od roku 1993 a vzájomná spolupráca je orientovaná na 

tvorbu a realizáciu pracovných noriem, vytváranie väčších príležitostí pre ženy a mužov na 

zabezpečenie dôstojného zamestnania a príjmu, zvyšovanie pokrytia a účinnosti sociálnej 

ochrany a posilňovanie sociálneho dialógu. MPSVR 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 2018 celkovú ODA v objeme 649 937 €. 

Do oblasti mierového využívania jadrovej energie prispel ÚJD SR formou riadneho členského 

príspevku do Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo výške 518 013 €. 

Dobrovoľný príspevok ÚJD SR do Fondu technickej spolupráce MAAE (TCF) predstavoval 

v roku 2018 čiastku 131 924 €.  
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Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) vykázalo v roku 2018 ako ODA členský 

príspevok do  Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) vo výške 136 738,91 €.  

 

Úrad priemyselného vlastníctva SR nebol v roku 2018 zapojený do bilaterálnej ODA, avšak 

realizoval jej multilaterálnu časť, ktorú vykázal formou úhrady členského príspevku do Svetovej 

organizácie duševného vlastníctva (WIPO) dňa 10. januára vo výške 118 049,73 €.  

 

Ministerstvo kultúry SR nebolo v roku 2018 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 2018 

v objeme 4 500 €. 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 2018 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 26 574,30 €. V dvoch bilaterálnych projektoch boli prijímateľom pomoci   

Červený kríž na mieste, kde pôsobia OS SR v Bosne a Hercegovine (Bihač), v podobe 

hygienických balíčkov. V ďalších dvoch bilaterálnych projektoch bola v spolupráci s MZVEZ 

SR materiálne podporená humanitárna pomoc pre školu v Afganistane (Mazar-e-Sharif) v podobe 

školských rovnošiat.  
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4. Prehľad programov bilaterálnej rozvojovej spolupráce MZVEZ SR/ 

SAMRS v roku 2018  

 
SlovakAid od svojho vzniku prešiel významným vývojom a v súčasnosti zosobňuje značku 

medzinárodne uznávaného donora. Cieľom  ODA SR je poskytovať adresnú a efektívnu pomoc, 

berúc pritom do úvahy reálne potreby partnerských krajín a strategické smerovanie slovenskej 

rozvojovej spolupráce. Využíva rôzne nástroje a politiky a ich vzájomnou kombináciou sa snaží 

dosiahnuť synergiu a prehĺbenie existujúcich programov s cieľom maximalizovať ich dopad. 

Najvyužívanejším nástrojom sú dotácie udeľované každoročne v procese výziev na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie.  

 

SAMRS v roku 2018 vypísala 14 výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v súlade 

s teritoriálnymi a sektorovými prioritami uvedenými v Zameraní bilaterálnej rozvojovej 

spolupráce na rok 2018 a formou vzájomnej spolupráce s MZVEZ SR zabezpečovala ich 

administráciu, hodnotenie, výber projektov, kontrahovanie a finančnú kontrolu. Projektová 

komisia schválila celkom 69 projektov pre programové a projektové krajiny v rámci programu 

rozvojových intervencií, programu odovzdávania skúseností, rozvojového vzdelávania, 

podnikateľských partnerstiev, humanitárnej pomoci, spolufinancovania EÚ projektov, 

programu budovania kapacít inštitúcií poskytujúcich rozvojovú pomoc a programu 

vysielania dobrovoľníkov v celkovej čiastke 4 174 783,13 €. Zároveň pokračovala realizácia 

bilaterálnych projektov kontrahovaných v rámci národných programov ODA SR 

v predchádzajúcich rokoch. Po ukončení projektov SAMRS hodnotí výsledky intervencie na 

základe monitoringu a projektovej dokumentácie. Záverečné správy obsahujú informácie 

o priebehu, výstupoch a dosiahnutých cieľoch projektu. Zároveň je ich súčasťou posúdenie 

sektorových priorít a prierezových tém definovaných v Strednodobej stratégii. 

 

Centrum na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem (CETIR) 

MZVEZ SR v roku 2018 pokračovalo v realizácii aktivít v rámci rozvojového nástroja CETIR, 

určeného na transfer slovenských transformačných a integračných skúseností partnerským 

krajinám. Ide o flexibilný nástroj dvojstrannej a trojstrannej rozvojovej spolupráce SR. Aktivity 

v rámci tohto programu boli realizované formou študijných návštev predstaviteľov štátnej správy 

partnerských krajín na Slovensku, návštevou slovenských expertov v partnerských krajinách, 

stážami na ministerstvách alebo formou pracovných seminárov. V roku 2018 bolo realizovaných 

17 aktivít vo forme študijných návštev, okrúhleho stola, pracovného seminára, stáže diplomatky 

z partnerského ministerstva zahraničných vecí na MZVEZ SR a expertných konzultácií 

slovenských odborníkov štátnej správy v zahraničí. Aktivity CETIR boli realizované v rámci 7 

krajín (Albánsko, Bielorusko, Gruzínsko, Keňa, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina) v celkovej 

hodnote 72 500,04 €. V roku 2018 prebiehali diskusie o aktualizovaní zamerania a cieľov 

nástroja, ktoré sa budú realizovať v roku 2019 (Pozn.: Od roku 2019 bol nástroj premenovaný 

na Sharing Slovak Expertise – SSE.).   

Prehľad aktivít vykonávaných v rámci CETIR v roku 2018 sa nachádza v prílohe č. 5. 

 

Finančné príspevky podľa §8 ods. 4 zákona o rozvojovej spolupráci 

Finančné príspevky podľa §8 ods. 4 zákona o rozvojovej spolupráci (do objemu max. 10 000 € / 

projekt) boli aj v roku 2018 efektívnym nástrojom rozvojovej spolupráce SR. Projekty umožňujú 

operatívne a cielene reagovať na problémy a potreby partnerskej krajiny a napomáhajú 

k zvyšovaniu viditeľnosti SR. V rámci tohto nástroja bolo v spolupráci so zastupiteľskými 

úradmi v zahraničí podporených celkom 59 rozvojových projektov v 10-tich krajinách 

(Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Keňa, Kosovo, Severné Macedónsko, 
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Moldavsko, Palestína, Srbsko/Kosovo a Ukrajina) v celkovej sume 443 703,84 €. Tabuľka 

prehľadu schválených finančných príspevkov v roku 2018 sa nachádza v prílohe č. 6. 

 

 

Vládne štipendiá 

V roku 2018 bolo v rámci ODA SR udelených 48 nových vládnych štipendií, z toho 27 grantov 

bolo udelených študentom pochádzajúcim z krajín postihnutých konfliktom (menovite 

Afganistan, Palestínska národná samospráva, Sýria, Libanon, Jordánsko, Irak a Sudán). Podrobný 

prehľad nákladov na štipendistov z rozvojových krajín podľa zoznamu OECD/DAC v roku 2018 

je zobrazený v prílohe č.4.  

 

4.1 Program rozvojových intervencií 

 
Program rozvojových intervencií bol v zmysle Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce na 

roky 2014 - 2018 kľúčovým programom bilaterálnej spolupráce SR s troma programovými 

krajinami – Afganistanom, Keňou a Moldavskom. Vzájomná spolupráca je založená na 

dlhodobom strategickom partnerstve, s čím súvisí aj vyšší objem poskytovaných finančných 

prostriedkov v rámci ročných alokácií. Pre každú z programových krajín bola vypracovaná 

päťročná stratégia rozvojovej spolupráce, tzv. Country Strategy Paper (CSP), ktorá špecifikuje 

ciele, priority, nástroje a modality bilaterálnej rozvojovej spolupráce. 

 

AFGANISTAN 
Afganistan patrí medzi najmenej rozvinuté krajiny sveta a bol zaradený medzi teritoriálne priority 

SlovakAid v roku 2003. Na rok 2018 boli stanovené nasledujúce sektorové priority: 

1. stredné a vyššie odborné vzdelávanie - zlepšenie dostupnosti odborného štúdia, 

zavádzanie nových študijných odborov a inovatívnych metód vo vzdelávaní, zavádzanie 

systematického vzdelávania mimo formálneho vzdelávacieho systému, zvyšovanie počtu 

kvalifikovaných odborných pedagogických pracovníkov prednostne na štátnych školách, 

zabezpečenie vzdelávacej infraštruktúry, vytváranie adekvátnych technických 

a materiálnych podmienok pre štúdium; 

1. potravinová bezpečnosť – vzdelávanie v oblasti udržateľného poľnohospodárstva, 

zavádzanie nových techník a postupov spracovania primárnych surovín, podpora prístupu 

na domáci a regionálny trh a s tým súvisiaci rozvoj podnikateľských zručností;  

2. zdravotná starostlivosť – primárna a sekundárna zdravotná starostlivosť, príprava 

a vzdelávanie lekárov a zdravotníckeho personálu, posilňovanie kapacít zdravotníckych 

zariadení zavádzaním moderných medicínskych technológií, postupov a služieb, šírenie 

osvety a vzdelávanie obyvateľstva o ochrane zdravia a prevencii, poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti afganským utečencom. 

 

Geografické zameranie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu v roku 2018 bolo z územia 

Afganistanu rozšírené aj na okolité krajiny. Hlavným cieľom výzvy bola podpora trvalo 

udržateľného a spravodlivého sociálno-ekonomického rozvoja prostredníctvom intervencií v 

oblasti vzdelávania, zdravia a poľnohospodárstva a pomoc afganským utečencom.  

 

Dotácie na projekty 

V roku 2018 bol podporený projekt „Budovanie kapacít v sektore vysokých škôl Afganistanu“ vo 

výške 199 916 €. Jeho hlavným cieľom je zlepšovanie kvality odborného vzdelávania 

a zvyšovanie kvalifikácie mladých vysokoškolských učiteľov prostredníctvom štandardizácie 

vedecko-výskumnej činnosti na univerzitách a zlepšenia technickej vybavenosti, ktorú majú 
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učitelia pri výučbe k dispozícii. V projekte bude tiež zriadené laboratórium solárnej energie na 

technickej univerzite v Ghazni a prebehne s tým súvisiaca séria školení pre lokálny personál.  

 

Zároveň prebiehala realizácia projektu „Tréningové stredisko pre obnoviteľnú a čistú energiu v 

Kábule“, ktorý sa zameriaval na odbornú prípravu a školenie obyvateľstva v oblasti 

obnoviteľných zdrojov v reakcii na vysoký dopyt po odbornom vzdelávaní a kvalifikovaných 

odborníkoch v tejto oblasti. Vďaka projektu vzniklo moderné, plne vybavené školiace stredisko, 

určené na praktický výcvik v oblasti solárnych systémov. 

 

Rozpočtové opatrenie 

V roku 2018 poskytlo MZVEZ SR rozpočtovým opatrením do rozpočtu MO SR sumu vo výške 

12 000 €, ktorá bola využitá na ušitie 540 kusov školských uniforiem pre žiakov základnej školy 

v Mazar-e-Sharife. Pomoc bola odovzdaná počas návštevy ministra obrany SR P. Gajdoša 

v Afganistane v decembri 2018. 

 

KEŇA 
Keňa je najväčším príjemcom slovenskej ODA a kľúčovým partnerom v oblasti bilaterálnej 

rozvojovej spolupráce. Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu v roku 2018 bolo 

podporiť trvalo udržateľný a spravodlivý sociálno-ekonomický rozvoj Kenskej republiky 

prostredníctvom intervencií v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a podpory podnikania. 

Výzva reflektovala nasledujúce sektorové priority: 

 

1. vzdelávanie a praktické zručnosti - budovanie praktických zručností a odbornej 

kvalifikácie, zvyšovanie konkurencieschopnosti a podpora integrácie na trhu práce, 

zabezpečenie vyššieho stredného vzdelávania, vzdelávanie v oblasti podnikania na 

naštartovanie vlastných podnikateľských aktivít; 

2. podpora tvorby trhového prostredia - rozvoj podnikateľských zručností, zavádzanie 

nových techník a postupov v poľnohospodárstve, vrátane zefektívňovania a rozvoja 

poľnohospodárskej produkcie, podpora mikro, malých a stredných podnikov, vrátane 

prístupu na lokálny a medzinárodný trh, životné prostredie a ekologické podnikanie, s 

cieľom zníženia chudoby a podpory hospodárskeho rastu a výkonnosti; 

3. zdravotníctvo - prístup ku kvalitnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti, budovanie 

kapacít zdravotníckych zariadení a lokálneho zdravotníckeho personálu, prostredníctvom 

slovenskej odbornej expertízy.  

 

Dotácie na projekty 

V rámci dotačnej výzvy boli v roku 2018 schválené 4 projekty v celkovej sume 875 083,42 €. 

Cieľom projektu „Rozšírenie kapacity základnej školy Filip Neri s perspektívou strednej školy“ 

je zvýšiť konkurencieschopnosť a integráciu mladých ľudí na trhu práce. Vyše 400 žiakov 

základnej školy získa prístup ku kvalitnému digitálnemu vzdelávaniu s využitím inovatívnych 

metód a zároveň 200 žiakov na vyššom stupni absolvuje výučbu základov podnikania 

zameraných na budovanie podnikateľských zručností. Nosnou aktivitou je prvá fáza výstavby 

strednej školy, s cieľom prispieť k významnému rozšíreniu už existujúcej vzdelávacej 

infraštruktúry v Joske, ktorá bola vybudovaná počas viacerých predošlých intervencií s podporou 

SlovakAid. Projekt bol podporený sumou 249 997 €.  

 

V meste Eldoret je už od roku 2012 v prevádzke vzdelávacie centrum pre komunitu v okolí slumu 

Langas. Projekt „Podpora odborného vzdelávania s dôrazom na uplatnenie sa ľudí z 

marginalizovaného prostredia na trhu práce“ zmení centrum na internátnu školu s vyššou 

akreditáciou, ktorú budú študenti končiť riadnou štátnou skúškou. Cieľovými skupinami sú mladé 
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ženy, matky, telesne a postihnutí a zdravotne znevýhodnení obyvatelia. Okrem poskytovania 

odborného vzdelávania sa projekt zameriava na zvýšenie zamestnanosti študentov a podporu 

realizácie ich vlastného podnikania prostredníctvom podnikateľských nástrojov (povinné 

podnikateľské vzdelanie a prax, vytvorenie individuálneho biznis plánu, či coaching a mentoring 

v teréne). Hlavným cieľom projektu je pozdvihnutie životnej úrovne cieľových skupín, podpora 

ich ekonomickej samostatnosti a integrácia do spoločnosti. Rozpočet projektu je 199 925,5 €.  

 

Nosnou aktivitou projektu „Podpora odborného vzdelávania a jeho rozšírenie o nové odbory, 

budovanie praktických zručností a podpora študijných a pracovných návykov mladých zo 

znevýhodneného prostredia v Keni“ je otvorenie deviatich certifikovaných kurzov odborných 

zručností pre vyše 500 mladých ľudí z okolia Nairobi. Hlavným cieľom je zabezpečovať 

kvalifikované odborné nadstavbové vzdelanie a výučbu praktických zručností na podporu 

pracovnej integrácie absolventov. Súčasťou projektu je aj budovanie partnerstiev s rôznymi 

firmami v regióne, aby žiaci mohli už počas štúdia absolvovať odborné stáže a získavali tak 

reálne pracovné návyky, čo zvýši ich šancu nájsť si po škole zamestnanie. Projektu bola udelená 

dotácia vo výške 249 808,92 €.  

 

Projekt „Podpora zamestnanosti v elektrotechnickom priemysle“ sa zameriava na zníženie 

nezamestnanosti mladých ľudí v Keni prostredníctvom budovania ich praktických zručností. 

Cieľovou skupinou sú chudobní mladí ľudia zo slumov Nairobi, ktorí majú obmedzené možnosti 

na získanie vzdelania. Elektrotechnický priemysel v Keni sa rýchlo rozvíja, na trhu však chýba 

kvalifikovaná pracovná sila. Okrem otvorenia nového kurzu elektrotechnickej špecializácie 

v odbore chladenie a klimatizácia budú absolventi prepájaní aj na trh práce. Študenti absolvujú 

prax u budúcich potenciálnych zamestnávateľov, seminár profesijnej orientácie, či kurz 

podnikateľských zručností. Rozpočet projektu je vo výške 175 352 €.  

 

Projektová iniciatíva V4  

V roku 2018 pokračovala realizácia spoločnej iniciatívy krajín V4 na pobreží Kene (regióny 

Kilifi, Lamu, Kwale). Cieľom štvorročného projektu je trvale zlepšiť socioekonomickú situáciu 

15 000 malých farmárov a vytvoriť nové pracovné miesta prostredníctvom bio a fair trade 

produkcie kešu orechov a sezamu. Súčasťou intervencie je aj vzdelávanie farmárov v efektívnych 

pestovateľských praktikách, či základoch finančnej gramotnosti. Intervencia v sebe nesie aj 

dôležitý business komponent, počas realizácie sa už podarilo nadviazať nové podnikateľské 

partnerstvá. Záujem o nákup kešu orechov prejavili spoločnosti z USA, Belgicka, Švajčiarska, 

Slovinska, Chorvátska, Japonska ale aj Slovenska a ostatných krajín V4.  

Projekt v hodnote 2 mil. € je financovaný zo zdrojov EUTF Africa. 

 

Spoločné programovanie rozvojovej spolupráce EÚ v Keni (SP) 

SR je v Keni zapojená do finančne najvýznamnejšieho komponentu programu AgriFi Kenya 

(Podpora produktívneho, aplikovaného a trhovo integrovaného drobného poľnohospodárstva 

v Keni vrátane príspevku pre Africký investičný nástroj). Celková suma iniciatívy predstavuje 

čiastku 24,5 mil. €, pričom príspevok SR je vo výške 2,5 mil. € (10,2%). S grantovým manažérom 

Self Help Africa a Delegáciou EÚ v Nairobi prebiehajú konzultácie o formalizácii vzájomnej 

spolupráce. V rámci programu sú vyhlasované výzvy na projekty v oblasti poľnohospodárstva 

a podpory farmárstva, ktoré môžu byť príležitosťou aj pre náš neziskový, či podnikateľský sektor 

a ich lokálnych partnerov. SP je financované z 11. Európskeho rozvojového fondu a finančných 

príspevkov vybraných členských krajín EÚ.  

 

Spolupráca s UNESCO 
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Zintenzívňovanie spolupráce medzi SR a UNESCO viedlo v roku 2018 k uzavretiu rámcovej 

partnerskej dohody. Cieľom je spoločná implementácia rozvojových projektov v partnerských 

krajinách SlovakAid v oblasti udržateľného životného prostredia. Pilotnou iniciatívou je projekt 

„Water security for Turkana, Kenya“, ktorý je zameraný na zabezpečovanie prístupu k čistej 

vode (zásobovanie, infraštruktúra, sanitácia) pre obyvateľov regiónu Turkana. Táto oblasť je 

mimoriadne postihnutá suchom a dlhodobo tu pôsobia aj slovenské organizácie. Trojročný 

projekt SR podporila sumou 300 000 €. 

 

Rok 2018 ako posledný rok implementácie Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce na roky 

2014 - 2018 potvrdil, že Keňa je vhodným kandidátom na rozšírenie teritoriálneho zamerania v 

zmysle regionálneho prístupu. Realizátori rozvojovej pomoci počas svojho dlhoročného 

pôsobenia v Keni získavajú množstvo cenných skúseností, ktoré možno aplikovať v podobných 

podmienkach aj v okolitých krajinách. Rozvojová spolupráca by sa v budúcnosti mala zamerať 

na podporu sektorov s vysokou pridanou hodnotou, ktoré v sebe obsahujú napríklad potenciál pre 

tvorbu pracovných miest. Perspektívne je potrebné podporovať vzájomné prepájanie rôznych 

intervencií a aktérov, ako aj komerčne zamerané projekty, ktoré majú silný prvok udržateľnosti. 

 

MOLDAVSKO 
Hlavným cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu v roku 2018 bolo podporiť trvalo 

udržateľný a spravodlivý sociálno-ekonomický rozvoj Moldavskej republiky prostredníctvom 

intervencií v oblasti dobrej správy vecí verejných a vodného a odpadového hospodárstva:  

 

1. dobrá správa vecí verejných – budovanie stabilného právneho štátu s efektívne 

fungujúcou štátnou správou, zvýšenie záujmu občanov o veci verejné, zlepšenie 

informovanosti a aktívnej participácie občanov na správe vecí verejných, implementácia 

protikorupčných opatrení, podpora tvorby trhového prostredia na znižovanie 

nezamestnanosti v regiónoch, zlepšenie pripravenosti samospráv pri výkone ich úloh na 

zlepšenie životných podmienok obyvateľstva, podpora a budovanie kapacít združení 

samospráv, spolupráca vládneho a mimovládneho sektora, komunitný rozvoj, podpora 

mládežníckych iniciatív a aktivizácia mladých ľudí; 

2. Vodné a odpadové hospodárstvo – budovanie kapacít a technická pomoc vo vodnom a 

odpadovom hospodárstve, zlepšenie kvality pitnej vody zefektívnením vodovodných a 

odpadových systémov, zefektívnenie systému sanitácie a odpadového hospodárstva, 

ochrana povrchových a podzemných vôd, zvýšenie kvality a dostupnosti pitnej vody, 

zlepšenie životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľov so zameraním na zvýšenú 

kvalitu pitnej vody, zavádzanie systémov nakladania a spracovania odpadu s dôrazom na 

vidiecke oblasti, sanácia environmentálnych záťaží, zvyšovanie povedomia verejnosti 

predovšetkým v oblasti ochrany zdrojov pitnej vody a prevencie vzniku nelegálnych 

skládok odpadu; 

 

Dotácie na projekty: 

V roku 2018 boli v rámci výzvy na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie schválené tri 

projekty v celkovej výške 381 999,50 €. 

 

Projekt „Technická podpora pri implementácii požiadaviek EU legislatívy v oblasti analýz vôd a 

systému manažmentu kvality pre monitoring a hodnotenie stavu povrchových vôd v Moldavsku“ 

reaguje na nedávno prijatú legislatívu v krajine. Hlavným cieľom je harmonizácia analytických 

metód a aktualizácia systému riadenia kvality monitoringu povrchových vôd v súlade s 

požiadavkami právnych predpisov EÚ. Súčasťou projektu je zdokonalenie existujúceho 

metodického postupu pri analýze a skríningu pesticídov v monitoringu povrchových vôd 
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a zároveň budovanie kapacít a zvýšenie úrovne kvality činnosti laboratória Štátnej 

hydrometeorologickej služby. Projekt bol podporený sumou 88 001 €.  

 

Hlavným zámerom projektu "Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo" je zvýšenie účasti 

mladých lídrov na správe vecí verejných prostredníctvom ich systematického vzdelávania 

metódou neformálneho vzdelávania smerom k občianskemu aktivizmu a občianskej 

zodpovednosti. Nosnými aktivitami sú práve vzdelávanie a budovanie kapacít zodpovedných a 

aktívnych mladých občanov a občianok v regióne Gagauzska. Počas vzdelávacieho programu 

budú mať mladí lídri možnosť zúčastňovať sa neformálnych stretnutí, ktorých cieľom je 

zdieľanie skúseností a identifikovanie možností na spoluprácu v oblasti rozvoja komunít. 

Súčasťou projektu je vytvorenie platformy, ktorej úlohou bude identifikovať najpálčivejšie 

problémy mládeže v Gagauzsku a zároveň prijímať adekvátne stratégie na ich riešenie a 

predkladať ich lokálnym rozhodovacím orgánom, resp. relevantným aktérom v danej 

problematike. Účastníkmi stretnutí platformy budú okrem aktívnych mladých občanov, 

študentov aj členovia mládežníckych inštitúcií, vládnych i mimovládnych organizácií a členovia 

vzdelávacích inštitúcií. Schválená dotácia na projekt je vo výške 94 747,50 €. 

 

Projektová iniciatíva "Podpora rozvoja manažmentu odpadových vôd v moldavskom regióne 

Stred - Better Waste Water Management Step by Step" adresuje nedostatočnú úroveň prístupu ku 

kanalizácii a chýbajúcu čističku odpadových vôd v meste Straseni. Kľúčovou aktivitou je 

rozšírenie základnej infraštruktúry - vybudovanie kanalizačného pripojenia a s tým súvisiace 

budovanie kapacít mestských vodohospodárskych podnikov. Súčasťou projektu je aj zvyšovanie 

povedomia verejnosti o zodpovednom prístupe k životnému prostrediu s dôrazom na správne 

zaobchádzanie s odpadovou vodou z domácností. Projektu bola udelená dotácia vo výške 199 

251 €. 

 

4.2 Program odovzdávania transformačných skúseností 

 
Program odovzdávania transformačných skúseností sa sústredí na región západného Balkánu 

a Východného partnerstva EÚ. Jeho východiskom a základom sú komparatívne výhody SR - 

budovanie štátnych inštitúcií, prenos skúseností z transformačného procesu, z demokratizácie 

spoločnosti, z aplikovania reforiem a tvorby trhového prostredia, ako aj z integračného procesu 

do EÚ a NATO. Dôležitou súčasťou programu je aj nástroj na zdieľanie skúseností CETIR 

(Pozn.: Ood roku 2019 premenovaný na Sharing Slovak Expertise – SSE.).   

 

ZÁPADNÝ BALKÁN 
Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v roku 2018 bola podpora 

demokratizačných a reformných procesov formou zdieľania transformačných skúseností SR 

v relevantných oblastiach. Výzva bola zameraná na štyri sektory:  

 

1. podpora dobrej správy vecí verejných - implementácia protikorupčných opatrení, 

digitalizácia verejnej správy (IT), budovanie kapacít strešných organizácií a samospráv, 

budovanie stabilného právneho štátu s efektívne fungujúcou štátnou správou, podpora 

odolnosti inštitúcií a verejnosti voči súčasným bezpečnostným hrozbám ako súčasť 

reformy  bezpečnostného sektora, spolupráca vládneho a mimovládneho sektora; 

 

2. podpora vodného a odpadového hospodárstva - budovanie kapacít a technická pomoc 

v oblasti vodného a odpadového hospodárstva, zlepšenie kvality pitnej vody, 

zefektívnenie vodovodných a odpadových systémov, zefektívnenie systému sanitácie a 

odpadového hospodárstva, ochrana povrchových a podzemných vôd, starostlivosť o 
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vodné zdroje a zdroje pitnej vody, skvalitnenie systému a manažmentu zásobovania 

pitnou vodou, zlepšenie životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľov, systémové 

zmeny v oblasti odpadového hospodárstva a sanitácie, zavádzanie systémov nakladania 

a spracovania odpadu s dôrazom na vidiecke oblasti, nakladanie s komunálnym odpadom 

so zameraním na prenos slovenských skúseností, podpora rozšírenej zodpovednosti 

výrobcov pri nakladaní s odpadom, opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, obehová 

ekonomika, recyklácia odpadov, sanácia environmentálnych záťaží; 

 

3. podpora energetickej bezpečnosti a alternatívnych zdrojov - technická pomoc 

v oblasti posilňovania energetickej bezpečnosti, efektívnosti a udržateľnosti, legislatívna 

podpora budovania alternatívnych energetických zdrojov a znižovania energetickej 

náročnosti vo vzťahu k integračnému procesu do EÚ, dosiahnutie štandardov EÚ 

prenosom slovenských skúseností a odporúčaní pri tvorbe legislatívy v energetickom 

sektore, znižovanie energetickej spotreby verejných budov, zavádzanie úsporných 

technologických procesov, zlepšenie životného prostredia prostredníctvom znižovania 

energetickej náročnosti objektov, elimináciou splodín, zvyšovaním efektivity 

a bezpečnosti vykurovacích systémov, podpora využívania obnoviteľných zdrojov 

energie; 

 

4. podpora tvorby trhového prostredia a podnikania – podpora inovácií a start-upov, 

digitalizácia verejnej správy, vytváranie pracovných príležitostí na lokálnej úrovni, 

podpora mikro, malých a stredných podnikov na znižovanie nezamestnanosti 

v regiónoch. 
 

Dotácie na projekty 

V rámci výzvy bolo udelených 5 dotácií v celkovej výške 430 287,40 €.  

Projekt „Posilňovanie odolnosti mladých ľudí proti radikalizácii v regióne západného Balkánu“ 

sa venuje problematike radikalizácie mladých v troch projektových krajinách: Albánsku, Bosne 

a Hercegovine a Kosove. Jeho hlavným cieľom je posilniť odolnosť mladých ľudí voči 

radikalizácii vedúcej k násilnému extrémizmu. Cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku 14 – 

25 rokov a projekt sa zameriava na ich aktivizáciu a budovanie kapacít. Súčasťou je aj 

informačná kampaň na sociálnych sieťach a plaftormách pre mladých. Projekt bol podporený 

sumou 99 918 €.  

 

ALBÁNSKO 
Hlavným cieľom projektu „Podpora kreatívnych podnikateľov a rozvoja sektora kreatívneho 

priemyslu v Albánsku“ je zvýšenie konkurencieschopnosti lokálnych start-upov, malých 

a stredných podnikov pôsobiacich v kreatívnych odvetviach. Nosnou aktivitou je budovanie 

kapacít, posilnenie vzájomnej spolupráce a zlepšenie vnútornej koordinácie kľúčových aktérov 

v danom sektore. Súčasťou projektu je aj organizácia regionálnej konferencie na podporu 

kreatívneho priemyslu s cieľom vytvoriť priestor pre výmenu know-kow, skúseností a dobrých 

praktík. Na projekt bola schválená dotácia vo výške 96 700 €.  

 

Projekt „Mosty spolupráce: občiansky sektor a verejná správa pre stabilnú občiansku 

spoločnosť“ sa zameriava na posilnenie spolupráce mimovládneho a vládneho sektora 

prostredníctvom budovania nových partnerstiev a identifikovania služieb, ktoré môžu MVO 

poskytovať verejnej správe. Nosnou aktivitou je systematické a intenzívne vzdelávanie, 

semináre, tréningy a mentoring cieľových skupín, ako aj vytváranie príležitostí pre vzájomné 

medzisektorové stretnutia. Súčasťou projektu je aj výskum – situačná analýza možnosti 

poskytovania služieb zo strany MVO, ktorý bude slúžiť ako podklad pre prípravu strategického 
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dokumentu, ktorý bude poskytovať odporúčania týkajúce sa legislatívnych zmien a regulačného 

rámca pre mimovládny sektor. Projektu bola udelená dotácia vo výške 73 900 €. 

 

 

 

BOSNA A HERCEGOVINA 
Hlavným cieľom projektu „Zvýšenie energetickej efektivity objektu použitím „Eco Packet Infra“ 

je zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy v Sarajeve. Vďaka inštalácii nového 

vykurovacieho systému bude škola na výrobu tepla úsporne spotrebúvať elektrickú energiu, čím 

sa zníži dopad na životné prostredie. Na projekt bola udelená dotácia vo výške 92 329,40 €. 

 

Primárnym cieľom projektu „Zlepšenie kvality monitorovania existujúcich a nových zdrojov 

pitnej vody v kantóne Sarajevo“ je zabezpečenie kvalitnej pitnej vody pre miestnych obyvateľov. 

Kľúčovým predpokladom je harmonizácia rámcových smerníc a zavedenie analytických metód 

používaných na hodnotenie organických ukazovateľov kvality pitnej vody v súvislosti 

s plánovanou revíziou v úrade štátneho dozoru kvality distribuovanej pitnej vody. V rámci tejto 

aktivity sa vyškolia pracovníci Úradu verejného zdravotníctva na súčasné požiadavky na 

analytické metódy používané pre hodnotenie kvality pitnej vody. Súčasťou projektu je následná 

identifikácia organických zlúčenín prítomných v existujúcich a potenciálnych zdrojoch pitnej 

vody v Sarajeve, ako prvý krok v rámci lokalizácii nových zdrojov pitnej vody pre obyvateľov. 

Rozpočet projektu činí 67 440 €.  

 

VÝCHODNÉ PARTNERSTVO EÚ 
V roku 2018 bola hlavným cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podpora 

demokratizačných procesov formou zdieľania transformačných a reformných skúseností SR 

v relevantných oblastiach v Bielorusku, Gruzínsku a na Ukrajine. Výzva sa zameriavala na štyri 

sektory: 

 

1. podpora dobrej správy veci verejných – digitalizácia verejnej správy (IT), návrhy 

a implementácia protikorupčných opatrení, budovanie stabilného právneho štátu 

s efektívne fungujúcou štátnou správou, spolupráca vládneho a mimovládneho 

sektora, skvalitňovanie podmienok poskytovania služieb občanom so zameraním na 

regióny a vidiecke oblasti; 

 

2. podpora vodného a odpadového hospodárstva - budovanie kapacít a technická 

pomoc v oblasti vodného a odpadového hospodárstva, ochrana povrchových a 

podzemných vôd, skvalitnenie systému a manažmentu zásobovania pitnou vodou 

(zvýšenie kvality a dostupnosti pitnej vody), zlepšenie životného prostredia a ochrana 

zdravia obyvateľov so zameraním na zvýšenú kvalitu pitnej vody, zlepšenie kvality 

pitnej vody zefektívnením vodovodných a odpadových systémov, systémové zmeny 

v oblasti odpadového hospodárstva a sanitácie, zavádzanie systémov nakladania a 

spracovania odpadu s dôrazom na vidiecke oblasti, nakladanie s komunálnym 

odpadom, podpora rozšírenej zodpovednosti výrobcov pri nakladaní s odpadom, 

opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, podpora rozšírenej zodpovednosti 

výrobcov pri nakladaní s odpadom, recyklácia odpadov, obehová ekonomika, sanácia 

environmentálnych záťaží; 

 

3. podpora energetickej bezpečnosti a alternatívnych zdrojov – technická pomoc v 

oblasti posilňovania energetickej bezpečnosti, efektívnosti a udržateľnosti (zameranie 

na štátny sektor), legislatívna podpora budovania alternatívnych energetických 
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zdrojov a znižovania energetickej náročnosti vo vzťahu k integračnému procesu do 

EÚ, dosiahnutie štandardov EÚ prenosom slovenských skúseností a odporúčaní pri 

tvorbe legislatívy v energetickom sektore napr. alternatívne zdroje v oblasti vodnej 

energie, znižovanie energetickej spotreby verejných budov, zavádzanie úsporných 

technologických procesov, zlepšenie životného prostredia prostredníctvom 

znižovania energetickej náročnosti objektov, elimináciou splodín, zvyšovaním 

efektivity a bezpečnosti vykurovacích systémov, podpora využívania obnoviteľných 

zdrojov energie; 

 

4. podpora tvorby trhového prostredia a podnikania - budovanie kapacít strešných 

organizácií a samospráv, podpora mikro, malých a stredných podnikov na znižovanie 

nezamestnanosti v regiónoch, podpora inovácií a start-upov, vytváranie pracovných 

príležitostí na lokálnej úrovni. 

 

Dotácie na projekty 

V rámci výzvy bolo v roku 2018 podporených 5 projektov v celkovej výške 456 298,91 €.  

 

BIELORUSKO 
Hlavným cieľom projektu “Výmena skúseností pri digitalizácii verejnej správy (IT) medzi 

Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou” je zdieľanie skúseností v oblasti digitalizácie 

administratívnych procesov verejnej správy. Pre Výbor štátnej kontroly Bieloruskej republiky 

bude zorganizovaný školiaci modul, ktorý úspešní účastníci ukončia certifikáciou. 

Implementácia nového systému pre digitalizáciu administratívnych kontrolných procesov má za 

cieľ prispieť k zefektívneniu fungovania štátnych inštitúcií. Projekt bol podporený sumou 

100 000 €.  

 

GRUZÍNSKO 
V rámci transformačného procesu v Gruzínsku vznikla potreba zosúladenia legislatívy v oblasti 

vôd s požiadavkami EÚ. Projekt „Podpora štátnych inštitúcií a budovanie kapacít pri 

implementácii požiadaviek smernice o čistení mestských odpadových vôd (91/271/EHS) 

v Gruzínsku“  je zameraný na zlepšenie kvality vôd a s tým súvisiaci vývoj a aplikáciu Metodiky 

pre určovanie zraniteľných oblastí v povodiach a Metodiky pre vyčlenenie aglomerácií 

v povodiach Gruzínska. Súčasťou projektu je aj vzdelávanie zamestnancov v oblasti sanácie vôd 

v súvislosti s implementáciou smernice o čistení mestských odpadových vôd. Projektu bola 

udelená dotácia vo výške 91 555 €.  

 

Projekt „Využitie superabsorpčných polymérov ako inovačného nástroja na znižovanie spotreby 

pitnej vody a kontaminácie spodných vôd spôsobených pesticídmi a hnojivami“ je zameraný na 

maximalizáciu využitia dostupných zdrojov vody a znižovanie jej spotreby v poľnohospodárstve. 

Využíva pritom technológiu superabsorpčných polymérov rady Aquaholder™ vyvinutých pre 

poľnohospodárstvo, ktoré sú schopné absorbovať veľké množstvo vody a následne ich postupne 

v čase sucha rastlinám uvoľňovať. Na projekt bola udelená dotácia vo výške 100 000 €.  

 

UKRAJINA 
Lepšia informovanosť občanov a silnejšia verejná kontrola sú spolu s vyššou odolnosťou voči 

korupcii a angažovanosťou občianskej spoločnosti základným predpokladom na zlepšovanie 

efektívnosti štátnej správy a samosprávy. Hlavnou aktivitou projektu „Podpora pri zvyšovaní 

transparentnosti a zavádzaní protikorupčných opatrení v štátnych podnikoch a samosprávach na 

Ukrajine“ je prenos skúseností z projektov implementovaných na SR zameraných na monitoring 
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a odborné hodnotenie sociálno-ekonomických opatrení prijímaných regionálnymi a 

samosprávnymi orgánmi, hodnotenie informačnej otvorenosti a finančnej stability podnikov 

zriadených štátom alebo samosprávou a zrozumiteľné informovanie o zadlženosti, finančnej 

stabilite a transparentnosti samospráv. Dôležitou súčasťou je podpora zavádzania 

protikorupčných opatrení a zlepšenie verejnej kontroly nad fungovaním štátnych podnikov a 

samospráv cez hodnotenie ich informačnej otvorenosti, finančnej stability a aktívnej spolupráce. 

Projektu bola udelená dotácia vo výške 88 810 €. 

  

Projekt „Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod“ sa zameriava sa na spoluprácu 

samosprávy mesta s verejnosťou a zástupcami mimovládneho sektora s cieľom zvýšiť úroveň 

transparentnosti a prispieť v zvýšeniu úrovne inštitucionálnej dôvery. Zamestnanci vybraných 

odborov Mestského úradu Užhorod budú vyškolení v oblasti komunikácie s verejnosťou a 

súčasne bude prebiehať hodnotenie činností odborov Mestského úradu za účelom analýzy 

existujúceho stavu v oblasti komunikácie zamestnancov s verejnosťou s cieľom navrhnúť 

systémové opatrenia formou komunikačnej stratégie. V rámci projektu bude zrealizovaný 

spoločný tréningový program pre zamestnancov Mestského úradu, mestských organizácií a 

zástupcov mimovládneho sektora. Projektu bola schválená dotácia vo výške 75 911,91 €. 

 
Finančná humanitárna pomoc 

Aj v roku 2018 MZVEZ SR výrazným spôsobom pomáhalo Ukrajine a jej občanom s cieľom 

zmierniť dopady prebiehajúceho konfliktu. V tejto súvislosti bol mimovládnej organizácii Institu 

Mira poskytnutý finančný príspevok vo výške 20 000 € na poskytovanie zdravotníckej pomoci 

pre civilné obyvateľstvo každodenne prechádzajúce líniou kontaktu (projekt „Línia života“).  

 

Rovnako bol poskytnutý finančný príspevok vo výške 125 000 € Medzinárodnej asociácii na 

podporu Ukrajiny na zorganizovanie rehabilitačných pobytov pre ukrajinské civilné obyvateľstvo 

v priebehu roka 2019. Predbežne sa počíta s rehabilitačnými pobytmi pre viac ako 160 účastníkov 

z východnej časti a ďalších oblastí Ukrajiny.  

 

4.3 Program podnikateľských partnerstiev – PPP 

 
Program podnikateľských partnerstiev (PPP) prešiel počas implementácie Strednodobej stratégie 

rozvojovej spolupráce na roky 2014 – 2018 dôležitými zmenami. Jednoznačne sa medzi 

slovenskými podnikateľskými subjektmi zvýšilo povedomie o slovenskej rozvojovej spolupráci 

a je badať stále rastúci záujem o aktivity v partnerských krajinách SlovakAid. Na nasledujúce 

obdobie je dizajn PPP nastavený tak, aby sa doň mohli zapojiť skúsenejší realizátori, ako aj tí, 

ktorí v oblasti rozvojovej spolupráce predtým nepôsobili. Na podporu zapájania podnikateľských 

subjektov do ODA bol analogicky navýšený aj programový rozpočet.  

 

V roku 2018 boli v rámci výzvy schválené 2 projekty v celkovej výške 77 045 €. V Etiópii bol 

podporený projekt „Zavedenie pestovania makadamií do Etiópie ako nový zdroj príjmu pre 

malých farmárov“ v sume 47 524 €. Na Ukrajine bola projektu „Spoločne za energoefektívne a 

ekologické nakladanie s vodou: čistá Žovkva“ udelená dotácia vo výške 29 521 €.  

 

4.4 Program humanitárnej pomoci 

 
Program humanitárnej pomoci je zameraný na zníženie negatívnych dopadov humanitárnych 

kríz, záchranu ľudských životov, zmierňovanie utrpenia ľudí v prípade prírodných katastrof, kríz 

spôsobených človekom, či v ďalších núdzových situáciách. V porovnaní s inými modalitami je 



33 

 

flexibilnejší, rýchlejší a administratívne jednoduchší, s cieľom účinne reagovať na humanitárne 

krízy a pomáhať ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.  

 

 

 

Finančné príspevky 

Na podporu krajín Blízkeho východu boli poskytnuté účelové finančné prostriedky 

medzinárodným organizáciám, ktoré svojimi aktivitami efektívne dopĺňajú aktivity bilaterálnej 

rozvojovej spolupráce SR. Takto bol poskytnutý finančný príspevok vo výške 100 000 € 

Medzinárodnému výboru Červeného kríža na zdravotnícke aktivity v Sýrii, či Palestíne, ako aj 

príspevok vo výške 100 000 € na zdravotnícke aktivity UNHCR v Libanone. 

 

V súvislosti s migráciou sa za ostatných 5 rokov tento program formoval v súlade s vývojom 

v regiónoch Blízkeho východu a Južného Sudánu. V roku 2018 bolo na program humanitárnej 

pomoci vyčlenených celkovo 1 449 279,60 € a SAMRS vyhlásila dve humanitárne výzvy.  

 

JUŽNÝ SUDÁN 
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v roku 2018 bola zameraná najmä na 

záchranu životov ľudí a zmiernenie dopadov nedostatku potravín, pitnej vody a dostupnosti 

základnej zdravotnej starostlivosti v najviac postihnutých oblastiach Južného Sudánu. Výzva 

reflektovala aktuálny vývoj situácie v krajine a cielila na dve sektorové priority: 

 

1. potravinová bezpečnosť - poskytovanie základnej výživy pre miestne obyvateľstvo, 

so zreteľom na najviac ohrozené skupiny obyvateľov, najmä ženy a deti, zabezpečenie 

dostupnosti pitnej vody so zameraním na najviac ohrozené skupiny obyvateľov, 

riešenie akútnej podvýživy miestnej populácie, podpora preventívnych opatrení 

zameraných na prevenciu a znižovanie nedostatku potravín a pitnej vody; 

 

2. zdravotná starostlivosť - zlepšenie dostupnosti základnej zdravotnej starostlivosti 

pre ohrozené skupiny obyvateľstva, najmä ženy a deti, zlepšenie základného 

vybavenia zdravotných zariadení a mobilných kliník, prevencia výskytu 

epidemických ochorení, realizácia opatrení na zamedzenie šírenia epidemických 

ochorení a redukciu ohnísk nákaz, poskytovanie psycho-sociálnej podpory a osvety 

ohrozeným skupinám obyvateľstva. 

 

 

Dotácie na projekty 

V rámci výzvy boli podporené 2 projekty v celkovej výške 399 998,60 €. 

Hlavným cieľom projektu "Zabezpečenie pediatrickej starostlivosti a výživy v oblasti Agangrial" 

je zlepšenie zdravotného stavu a pokles chorobnosti a úmrtnosti obyvateľov Južného Sudánu, 

prostredníctvom poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti a  zlepšenia výživy detí. 

Cieľovou skupinou je 90 000 obyvateľov regiónu Agangrial, z ktorých väčšinu tvoria vnútorní 

presídlenci v dôsledku medzikmeňových konfliktov. V lokálnom zdravotnom centre bude 

zriadená nová pediatrická ambulancia a nutričné centrum. Súčasťou projektu je aj vzdelávanie 

rodičov o spôsoboch prevencie bežných ochorení, správnej hygiene a kvalitnej výžive. Na projekt 

bola udelená dotácia vo výške 199 998,60 €. 

 

Projekt „Zabezpečenie urgentnej nemocničnej a komunitnej zdravotnej starostlivosti pre 

konfliktom postihnuté a vysídlené obyvateľstvo v Pagaak, okres Duk, Južný Sudán“ je zameraný 
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na zlepšenie kvality zdravotných služieb prostredníctvom budovania lokálnych zdravotníckych 

kapacít s cieľom poskytovať integrovanú a komplexnú zdravotnú starostlivosť pre miestne 

obyvateľstvo. Intervencia bola podporená sumou 200 000 €.  

 

 

SÝRIA A SUSEDNÉ KRAJINY (Sýria, Irak, Libanon a Jordánsko) 

Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v roku 2018 bolo prispieť k 

stabilizácii a zlepšeniu životných podmienok najmä detí a mladej generácie žijúcich v 

komunitách utečencov, vnútorne presídlených ľudí, prípadne vracajúcich sa do krajiny pôvodu, 

s prednostným zameraním sa na Sýriu a región Blízkeho a Stredného východu.  

 

Dotácie na projekty 

V  rámci výzvy bolo schválených päť projektov v celkovej výške 1 049 281 €.  

Zámerom projektu „Zdravotná starostlivosť a nutričná podpora pre vnútorných utečencov v 

provincii Dohuk“ je zlepšenie zdravotného stavu vnútorných presídlencov v Iraku. Kľúčovou 

aktivitou je poskytovanie kvalitnej základnej zdravotnej starostlivosti v dvoch lokalitách – 

utečeneckom tábore Dawoodia a okolí Dohuku. Projekt tak adresuje nedostatočnú úroveň 

súčasnej poskytovanej zdravotnej starostlivosti v utečeneckom tábore, ako aj neexistujúcu 

zdravotnícku infraštruktúru vo vidieckych oblastiach provincie Dohuk (tu bude prístup 

k zdravotne starostlivosti zabezpečovaný prostredníctvom mobilnej kliniky). Rozpočet projektu 

činí 199 990 €. 

Hlavným cieľom projektu „Vzdelávanie ako cesta pre zabezpečenie živobytia pre sýrske a 

libanonské deti a mládež v oblasti Akkar“ je zlepšiť prístup k vzdelávaniu pre cieľové skupiny 

detí a mládeže v oblasti Akkar prostredníctvom podporných aktivít na zlepšenie školskej 

dochádzky (vrátane denného doučovania) a odborného vzdelávania v kombinácii s kurzami 

základnej gramotnosti pre mladých ľudí. Projekt prepája prvky formálneho a neformálneho 

vzdelávania a reaguje tak na aktuálne potreby v regióne. Na projekt bola schválená dotácia vo 

výške 199 997 €.  

Projekt „Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom poskytnutia primárnej 

zdravotnej starostlivosti, vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a obnovy základnej 

infraštruktúry pre potreby prevádzky zdravotníckych zariadení“ je zameraný na zlepšenie 

prístupu k zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov, utečencov a presídlencov v Iraku a v Sýrii. 

Dôležitou súčasťou projektu je budovanie miestnych medicínskych kapacít, obnova existujúcej 

infraštruktúry nemocničných zariadení a vzdelávanie civilného obyvateľstva. Zdravotnícke tímy 

rýchlej reakcie budú v súčinnosti s lokálnymi záchrannými zložkami priamo poskytovať urgentnú 

zdravotnú starostlivosť pri mimoriadnych život ohrozujúcich udalostiach. Projektový rozpočet je 

vo výške 249 294 €.  

Hlavným cieľom projektu „Poskytovanie lekárskej starostlivosti a psychosociálnych služieb 

prostredníctvom zlepšeného prístupu k systému primárnej zdravotnej starostlivosti pre sýrskych 

utečencov a hostiteľskú populáciu v meste Baalbeck v Libanone“ je zlepšiť prístup ku kvalitným 

preventívnym a liečebným službám primárnej zdravotnej starostlivosti vrátane reprodukčného 

zdravia pre sýrskych utečencov, ako aj libanonských obyvateľov žijúcich v okrese Baalbek-

Hermel. Nosnou aktivitou je poskytovanie základných služieb zdravotnej starostlivosti pre 

cieľových príjemcov v 8 osadách prostredníctvom mobilných služieb ako aj primárnej 

starostlivosti v centre mesta. Súčasťou projektu je aj zabezpečovanie psychosociálnych aktivít, 

základných vzdelávacích a rekreačných aktivít pre deti, či budovanie zručností. Kľúčovým 

zámerom je posilnenie primárnych služieb v oblasti zdravia a vytvorenie systému koordinácie a 
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sprostredkovania na miestnej úrovni s ostatnými miestnymi a medzinárodnými aktérmi. 

Rozpočet projektu činí 200 000 €.  

 

 

Projekt „Vybudovanie studní s pitnou vodou v obci Bozan“ reaguje na akútnu potrebu zabezpečiť 

pitnú vodu pre miestne obyvateľstvo. Cieľovou skupinou sú pôvodní obyvatelia obce, ako aj 

vnútorne vysídlené rodiny, ktoré do oblasti prišli z dôvodu ozbrojeného konfliktu. 

Aktuálne dostupné zdroje vody nedokážu pokryť potreby ľudí v okolí. Nosnou aktivitou je preto 

vybudovanie nových studní a vodovodov s cieľom zabezpečiť spoľahlivý prístup k pitnej vode 

pre všetkých. Dostatok vody je kľúčový aj pre rozvoj lokálneho poľnohospodárstva. Na projekt 

bola schválená dotácia vo výške 200 000 €.  

 

 

4.5 Program vysielania rozvojových dobrovoľníkov  

 
Program vysielania dobrovoľníkov v rámci Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce na roky 

2014 – 2018 nadviazal na predchádzajúci pilotný program na vysielanie dobrovoľníkov do 

rozvojových krajín z roku 2012. Záujem o program zo strany dobrovoľníkov a mimovládnych 

organizácií stále narastá a každoročne sa pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR koná slávnostné udeľovanie cien najlepším dobrovoľníkom vyslaným 

prostredníctvom SlovakAid. Hlavným cieľom programu je vhodne dopĺňať aktivity v rámci 

úspešných rozvojových a humanitárnych projektov a súčasne budovanie slovenských 

personálnych kapacít.  

 

V roku 2018 bolo cez SlovakAid vyslaných 31 dobrovoľníkov do 12-tich partnerských krajín 

(Albánsko, Arménsko, Etiópia, Gruzínsko, Kambodža, Keňa, Lesotho, Libanon, Moldavsko, 

Rwanda, Uganda a Ukrajina) v  celkovej sume 232 596 €. Prehľad dobrovoľníkov podporených 

v roku 2018 je v prílohe č. 7. 

 

4.6 Program rozvojového vzdelávania a verejnej informovanosti v SR 

 
Program rozvojového vzdelávania a verejnej informovanosti podporuje integráciu rozvojovej 

problematiky do učebných plánov a osnov na slovenských školách. Zároveň slúži na zvyšovanie 

povedomia laickej i odbornej verejnosti, médií a iných relevantných aktérov o dôležitosti a 

zmysluplnosti poskytovania rozvojovej spolupráce. Slovenské organizácie i akademický sektor 

v spolupráci s rôznymi partnermi realizujú projekty zamerané na rozvojové vzdelávanie, 

vzdelávanie o ľudských právach, o udržateľnom rozvoji, o mieri a prevencii konfliktov, či 

interkulturálne a multikulturálne vzdelávanie.  

 

V roku 2018 bolo v rámci dvoch výziev na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty globálneho 

a rozvojového vzdelávania (ďalej len „GRV“) podporených 5 projektov v celkovej hodnote 

152 327, 30 €. SAMRS pokračovalo i v spolupráci s Global Education Network Europe (GENE). 

Medzi SlovakAid a organizáciou GENE sa postupne buduje strategické partnerstvo, ktoré 

významne prispieva k napredovaniu GRV na Slovensku. V rámci programu GENE Increase bola 

v roku 2018 podporená výzva SlovakAid na projekty GRV sumou 50 000 €. V novembri 2018 

bolo uzavreté memorandum o porozumení medzi SAMRS, GENE a Radou Mládeže Slovenska 

(ďalej len „RmS“). V rámci tejto iniciatívy v hodnote 25 700 € uskutočnila RmS tréning 

multiplikátorov a vydala manuál pre lektorov globálneho vzdelávania. 
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V júni 2018 sa na pôde MZVEZ SR uskutočnil okrúhly stôl národných a zahraničných expertov 

na tému zavádzania GRV do formálneho a neformálneho vzdelávania na Slovensku. Predmetom 

stretnutia bola odborná diskusia o nutnosti globálneho vzdelávania a výmena skúseností. 

V novembri 2018 bolo na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK zorganizované podujatie 

s názvom „Cesta ku kvalite a modernizácii výchovy a vzdelávania: Vzdelávanie ku globálnemu 

občianstvu“, organizované Platformou MVRO. Cieľom bolo poskytnúť priestor na diskusiu pre 

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

výziev do budúcnosti.  

 

Počas roka 2018 sa konali i dva medzinárodné okrúhle stoly (tzv. roundtables) organizované 

GENE, jeden v apríli v Osle a ďalší v októbri v Bruseli. V roku 2018 prebiehalo aj čiastočné 

mapovanie stavu globálneho vzdelávania v SR pod záštitou Platformy MVRO, na ktoré prispelo 

GENE sumou 50 000 €. Súčasne prebiehal aj konzorciálny projekt, ktorý dopĺňa mapovanie 

Platformy MVRO a bude ukončený na jeseň 2019. Začiatkom roka 2018 podporilo SAMRS 

aktivity GENE sumou 30 000 € vo forme finančného príspevku. 

 

V rámci EÚ-kofinancovaných projektov boli prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie v roku 2018 podporené 4 projekty v celkovej výške 102 551 €. 

 

4.7 Program budovania kapacít a partnerstiev 

Cieľom programu je posilňovať riadiace, koordinačné a implementačné kapacity jednotlivých 

aktérov SlovakAid a zvyšovať medzinárodnú konkurencieschopnosť slovenských subjektov, 

aktívnych v oblasti rozvojovej spolupráce. Podporené aktivity majú viesť k zlepšeniu spolupráce 

medzi členskými organizáciami združenými v strešnej organizácií a ďalšími aktérmi rozvojovej 

spolupráce. 

Výzva na rok 2018 sa zameriavala na podporu organizácie odborných seminárov a tréningov, 

účasť na medzinárodných tréningoch, odborných podujatiach za účelom budovania odborných 

kapacít členských organizácií združených v strešných organizáciách zameraných na rozvojovú 

spoluprácu, humanitárnu pomoc a globálne vzdelávanie, facilitáciu pracovných skupín s cieľom 

prípravy spoločných odborných odporúčaní s cieľom zefektívnenia a zviditeľnenia oficiálnej 

rozvojovej pomoci SR, podporu zabezpečovania informačného toku pre pracovné skupiny 

strešnej organizácie z európskej a globálnej úrovne, či podporu politík rozvojovej spolupráce, 

humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania na úrovni ďalších relevantných inštitúcií.  

 

V roku 2018 bol v rámci výzvy podporený projekt „Budovanie kapacít rôznorodých aktérov v 

oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania“ v hodnote 

49 995 €. Jeho hlavným cieľom je posilňovať riadiace, koordinačné a implementačné kapacity 

členských organizácií Platformy mimovládnych rozvojových organizácií (ďalej len „PMVRO“) 

aktívnych v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania, 

zvyšovať ich medzinárodnú konkurencieschopnosť, zlepšiť ich vzájomnú spoluprácu a 

spoluprácu s ďalšími relevantnými aktérmi s cieľom zefektívňovania oficiálnej rozvojovej 

pomoci SR. Projekt je realizovaný primárne na území SR s medzinárodným presahom. 

Cieľovými skupinami sú členské organizácie PMVRO (27), odborná a široká verejnosť. Projekt 

sa zameriava na zlepšovanie kapacity členských organizácií PMVRO implementovať projekty v 

rámci svojho zamerania, ovplyvňovať rozvojové politiky na národnej a európskej úrovni a 

zvýšená snaha získať podporu svojej činnosti zo strany odbornej a širokej verejnosti.  

  



37 

 

5. Humanitárna pomoc SR 

 
Od roku 2015 poskytovanie humanitárnej pomoci výrazne ovplyvnila utečenecká a migračná 

kríza, ktorá v systéme rozvojovej spolupráce poukázala na potrebu užšieho prepojenia 

rozvojových aktivít s humanitárnou pomocou, osobitne v kontexte pretrvávajúcich kríz. SR sa 

usilovala o zvyšovanie koordinácie rezortov a ďalších aktérov zapojených v rámci Mechanizmu 

poskytovania humanitárnej pomoci SR, vrátane procesu registrácie leteckého záchranárskeho 

modulu. Tento bol historicky po prvýkrát ponúknutý koordinačnému centru EÚ pre krízové 

situácie. Zároveň prebiehala diskusia o možnostiach efektívnejšieho využívania prostriedkov 

humanitárnej pomoci využitím existujúcich nástrojov a vzdelávacích kapacít. 

 

V priebehu roka 2018 pokračovala SR v poskytovaní humanitárnej pomoci krajinám a ich 

obyvateľom, ktorí boli postihnutí živelnými pohromami, alebo sa stali obeťami vojnových 

konfliktov v Sýrii, Iraku alebo na Ukrajine. Celkovo poskytla SR humanitárna pomoc vo 

výške viac 5 mil. €. Prostriedky boli poskytnuté vo forme materiálnej humanitárnej pomoci 

v súlade s mechanizmom poskytovania humanitárnej pomoci SR do zahraničia2, finančnej 

humanitárnej pomoci, ako aj humanitárnych projektov v Iraku, Afganistane, Palestíne, 

Libanone, Sýrii, Južnom Sudáne, Bosne a Hercegovine, Kazachstane,  Grécku alebo Indonézii. 

SR pravidelne prispieva do multilaterálnych organizácií  a v roku 2018 poskytla významné 

čiastky aj do zvereneckých fondov (2,3 mil. € do Finančného nástroja EÚ pre utečencov 

v Turecku).  

 

Finančné príspevky na humanitárnu pomoc, vrátane príspevkov do medzinárodných organizácií 

poskytnutých zo strany MZVEZ SR, tvorili 2 216 681,42 €. Materiálna humanitárna pomoc 

realizovaná prostredníctvom MV SR predstavovala 294 996,71 €, vrátane materiálnej 

humanitárnej pomoci MO SR, poskytovanej prostredníctvom Ústredia ekumenickej pastoračnej 

služby OS SR a OZ SR vo výške 26 574,30 €. Išlo o viac ako 16 ton materiálu, ktorý smeroval 

do Bosny a Hercegoviny, Kazachstanu, do konfliktných oblastí (Irak, Afganistan) a do krajiny 

postihnutej dôsledkami živelnej pohromy  (Indonézia). Išlo prevažne o materiál bezprostredného 

využitia (spacie vaky, generátory, prikrývky, stany, oblečenie, zdravotnícky materiál) a tiež 

o školské uniformy (Afganistan). 

 

Štruktúra humanitárnej pomoci za rok 2018 je znázornená v tabuľke č. 5.  

 

Z nej vyplýva, že SR poskytla najvyšší objem humanitárnej pomoci Južnému Sudánu (898 572 

€) na pomoc obyvateľstvu ohrozených ozbrojeným konfliktom, Sýrii (749 328 €) a okolitým 

krajinám: Iraku (50 000 €) a Libanonu (192 880 €) na riešenie migračnej problematiky a pomoc 

utečencom.    

  

                                                 
2 uznesenie vlády SR č. 310 z 12. apríla 2006 
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Tabuľka č. 5 - Humanitárna pomoc SR poskytnutá v roku 2018  

Krajina/ 

MO 

 

Druh humanitárnej pomoci Humanitárna 

pomoc 

materiálna 

Humanitárna 

pomoc finančná 

v EUR 

Irak 

MV SR elektrocentrály, elektrické 

ohrievače, postele, karimatky, spacie 

vaky, prikrývky, plastový riad - 54 

369,04 €; MZVEZ SR anestéziologické 

prístroje a sevoventilátory 152 510 €; 

Tesco - detská skladačka 5 880 € pre 

WHO Erbil. 

212 759,04 € 

 

(7 961,72 kg) 

 

Indonézia 12 ks stanov pre National Disaster 

Management Agency 

13 896,00 € 

(984 kg) 

 

Kazachstan Detské oblečenie a detské 

stavebnice pre detský domov v 

meste Kapčigaj 

948,34 € 

(252,96 kg) 

 

Bosna a 

Hercegovina 

Stany, prikrývky, karimatky, 

spacie vaky a elektrocentrály, 

lekárničky, detské oblečenie a 

hygienické balíčky pre ČK Novo 

Goražde a ČK Bihač 

 

 

45 361,33 € 

(6 748,37 kg) 

 

 

Afganistan Školské uniformy 540 ks pre školu 

v Mazār-e Sharīf 

 

 

22 032,00 € 

(600 kg) 

  

 

Ukrajina Institut Mira (MZVEZ SR)  25 000 

 

Grécko 

Mestská časť Marathonos (MZVEZ 

SR) 
 25 000 

Mesto Rafina (MZVEZ SR)  25 000 

Palestína 

ICRC (MZVEZ SR)  100 000 

UNRWA (MZVEZ SR)  50 000 

UNRWA (MZVEZ SR core budget)  30 000 

Mexiko 
IBBY – rekonštrukcia vzdelávacej 

inštitúcie (MZVEZ SR) 
 25 000 

Libanon UNHCR (MZVEZ SR)  100 000 

Sýria ICRC (MZVEZ SR)  100 000  

Irak UNDP FSS (MZVEZ SR)  50 000 

Grécko MVO Metadrasi (MZVEZ SR)  5 000 

UN (OCHA) 
UN (OCHA) (MZVEZ SR core 

budget)) 
 34 000 

UNHCR UNHCR (MZVEZ SR core budget)  10 000 
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UN WFP 

 

UN WFP (MZVEZ SR core budget) 
 

 

12 401,82 

Kambodža 

House of Family, School of Public 

Health and Social Work - VŠ 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety (MZVEZ SR) 

 20 000 

Ukrajina 

Medzinárodná asociácia pre 

podporu Ukrajiny - Finančný 

príspevok pre obete ozbrojeného 

konfliktu na Ukrajine - Removal of 

land mines and explosive remnants 

of war  

 31 000 

Ukrajina 

Medzinárodná asociácia pre 

podporu Ukrajiny- Finančný 

príspevok pre obyvateľov Ukrajiny 

– Rehabilitačné pobyty  

 125 000 

Južný Sudán VŠ zdravotníctva a sociálnej práce 

sv. Alžbety (MZVEZ SR) 

 199 998,60 

Magna (MZVEZ SR)  200 000 

Sýria 

 

VŠ zdravotníctva a sociálnej práce 

sv. Alžbety (MZVEZ SR) 
 199 990 

Magna (MZVEZ SR)  200 000 

 Slovenská katolícka charita 

(MZVEZ SR) 
 200 000 

Človek v ohrození (MZVEZ SR)  199 997  

Akadémia urgentnej medicíny 

(MZVEZ SR) 
 249 294  

SPOLU  294 996,71 € 

(16 547,05 kg) 

2 216 681,42 € 

    

CELKOVO 2 511 678,13 €   

    

 

Graf č.7 - humanitárna pomoc SR v roku 2018 podľa zamerania na finančnú a materiálnu 

humanitárnu pomoc v eur 

.  

294 996,71

2 216 681,42 

Humanitárna pomoc

Materiálna

Finančná
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Príloha č. 1 

Bilaterálna rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc SR v roku 2018 

Bilaterálna spolupráca, združené programy Inštitúcia 
ODA 

koef. 
Uhradené (eur)  ODA (eur) 

Vyšehradský fond MZVEZ SR 1 2 000 000,00 2 000 000,00 

EU Facility for Refugees in Turkey  MZVEZ SR 1 2 322 032,44 2 322 032,44 

The EU Emergency Trust Fund for Africa MZVEZ SR 1 8 750 000,00 8 750 000,00 

Spolu – Bilaterálna spolupráca, združené 

programy 
MZVEZ SR   13 072 032,44 13 072032,44 

          

Bilaterálna/humanitárna pomoc MZVEZ SR Inštitúcia 
ODA 

koef. 
Uhradené (eur)  ODA (eur) 

Program rozvojových intervencií         

Afganistan MZVEZ SR 1 199 916,00 199 916,00 

Keňa MZVEZ SR 1 875 083,42 875 083,42 

Moldavsko MZVEZ SR 1 381 999,50 381 999,50 

Spolu – Program rozvojových intervencií MZVEZ SR   1 456 998,92 1 456 998,92 

          

Program odovzdávania skúseností – Západný 

Balkán/Východné partnerstvo 
Inštitúcia 

ODA 

koef. 
Uhradené (eur)  ODA (eur) 

Albánsko MZVEZ SR 1 270 518,00 270 518,00 

Bosna a Hercegovina MZVEZ SR 1 159 769,40 159 769,40 

Spolu – Západný Balkán MZVEZ SR   430 287,40 430 287,40 

Gruzínsko MZVEZ SR 1 191 555,00 191 555,00 

Ukrajina MZVEZ SR 1 164 743,91 164 743,91 

Bielorusko MZVEZ SR 1 100 000,00 100 000,00 

Spolu – Východné partnerstvo MZVEZ SR   456 298,91 456 298,91 

Spolu – Program odovzdávania skúseností MZVEZ SR   886 586,31 886 586,31 

          

Partnerská krajina CETIR Inštitúcia 
ODA 

koef. 
Uhradené (eur)  ODA (eur) 

CETIR MZVEZ SR 1 72 500,04 72 500,04 

Spolu – Partnerská krajina CETIR MZVEZ SR   72 500,04 72 500,04 

          

Finančné príspevky Inštitúcia 
ODA 

koef. 
Uhradené (eur)  ODA (eur) 

UNDP - Irak MZVEZ SR 1 50 000,00 50 000,00 

GENE MZVEZ SR 1 30 000,00 30 000,00 

Spolu - Finančné príspevky – Medzinárodné 

Organizácie 
MZVEZ SR   80 000,00 80 000,00 

Poskytnutie finančného daru pre detskú 

onkologickú nemocnicu 57357 v Káhire 
MZVEZ SR 1 7 000,00 7 000,00 

Finančný príspevok na pokrytie nákladov stáže 

zamestnankyne MZV GE Kanchaveli 
MZVEZ SR 1 50 000,00 50 000,00 

Finančný príspevok na závlahový systém pre 

jablčný sad a zaškolenie lokálneho personálu, 

Tanzánia 

MZVEZ SR 1 50 000,00 50 000,00 

Finančný príspevok pre deti postihnuté HIV v 

detskom domove v Kambodži 
MZVEZ SR 1 20 000,00 20 000,00 

ICRC* MZVEZ SR 1 30 180,22 30 180,22 

ISTA MPRV SR 1 21 147,82 21 147,82 

Spolu - Ostatné finančné príspevky MZVEZ SR   178 328,04 178 328,04 

Spolu – Finančné príspevky MZVEZ SR   258 328,04 258 328,04 
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Humanitárna pomoc Inštitúcia 
ODA 

koef. 
Uhradené (eur)  ODA (eur) 

Projekty Sýria (SAMRS/2016/SYR/1/7; 

SAMRS/2016/SYR/2/4; 

SAMRS/2017/SYR/1/11) 

Magna 1 215 710,65 215 710,65 

Projekty Libanon (SAMRS/2016/SYR/2/5; 

SAMRS/2018/SYR/1/7) 
Magna 1 198 389,67 198 389,67 

Projekt Irak (SAMRS/2016/SYR/2/1) Nadácia Integra 1 30 842,00 30 842,00 

Projekt Libanon (SAMRS/2016/SYR/1/1) 

Nadácia Habitat 

for Humanity 

International 

1 15 757,45 15 757,45 

Projekt Jordánsko (SAMRS/2016/SYR/2/2) 

Nadácia Habitat 

for Humanity 

International 

1 22 370,39 22 370,39 

Projekt Irak (SAMRS/2016/SYR/2/8) 
Človek v 

ohrození, Irak 
1 35 127,94 35 127,94 

Projekty Libanon (SAMRS/2017/SYR/1/14; 

SAMRS/2018/SYR/1/10) 

Človek v 

ohrození, 

Libanon 

1 314 301,60 314 301,60 

Projekt Irak (SAMRS/2018/SYR/1/1) 

VŠ 

zdravotníctva a 

sociálnej práce 

sv. Alžbety, Irak 

1 159 992,00 159 992,00 

Projekt Irak (SAMRS/2018/SYR/1/9) 

Slovenská 

katolícka 

charita, Irak 

1 160 000,00 160 000,00 

Projekt Sýria a Irak (SAMRS/2018/SYR/1/11) 

Akadémia 

urgentnej 

medicíny, Sýria 

a Irak 

1 199 435,20 199 435,20 

Projekt Južný Sudán (SAMRS/2018/SSD/1/1) 

VŠ 

zdravotníctva a 

sociálnej práce 

sv. Alžbety, 

Južný Sudán 

1 159 998,88 159 998,88 

Projekt Južný Sudán (SAMRS/2018/SSD/1/3) 
Magna, Južný 

Sudán 
1 160 000,00 160 000,00 

Humanitárne projekty spolu     1 671 925,78 1 671 925,78 

 

Finančný príspevok ICRC - Palestína MZVEZ SR 1 100 000,00 100 000,00 

Finančný príspevok IASU pre obyvateľov 

Ukrajiny 
MZVEZ SR 1 125 000,00 125 000,00 

Finančný príspevok pre obete ozbrojeného 

konfliktu na Ukrajine 
MZVEZ SR 1 31 000,00 31 000,00 

ICRC – Sýria MZVEZ SR 1 100 000,00 100 000,00 

UNRWA - Sýria MZVEZ SR  1  50 000,00 50 000,00 

UNHCR - Libanon MZVEZ SR 1 100 000,00 100 000,00 

Finančný príspevok pre obyvateľov mestskej 

časti Marathonos 
MZVEZ SR 1 25 000,00 25 000,00 

Finančný príspevok pre obyvateľov mesta Rafina MZVEZ SR 1 25 000,00 25 000,00 

Humanitárny finančný príspevok pre ochranu 

utečencov, najmä detí bez sprievodu a podporu 

prijatia a integrácie migrantov v Grécku 

MZVEZ SR 1 5 000,00 5 000,00 

Finančný príspevok na zabezpečenie 

humanitárnej pomoci v Mexiku 
MZVEZ SR 1 25 000,00 25 000,00 

Finančný príspevok pre obyvateľov Ukrajiny MZVEZ SR 1 25 000,00 25 000,00 
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Finančné príspevky na humanitárnu pomoc 

spolu 
    611 000,00 611 000,00 

Spolu – Humanitárna pomoc MZVEZ SR   2 282 925,78 2 282 925,78 

          

Program budovania kapacít a partnerstiev Inštitúcia 
ODA 

koef. 
Uhradené (eur)  ODA (eur) 

Budovanie kapacít  MZVEZ SR 1 49 995,00 49 995,00 

Dobrovoľníci  MZVEZ SR 1 232 596,00 232 596,00 

Kofinancované projekty  MZVEZ SR 1 102 551,00 102 551,00 

Program podnikateľských partnerstiev MZVEZ SR 1 112 067,60 112 067,60 

Spolu – Budovanie kapacít MZVEZ SR   497 209,60 497 209,60 

          

Program rozvojové vzdelávanie a verejná 

informovanosť 
Inštitúcia 

ODA 

koef. 
Uhradené (eur)  ODA (eur) 

Globálne rozvojové vzdelávanie  MZVEZ SR 1 152 327,30 152 327,30 

Verejná informovanosť MZVEZ SR 1 57 597,56 57 597,56 

Spolu – Program rozvojové vzdelávanie a 

verejná informovanosť 
MZVEZ SR   209 924,86 209 924,86 

          

Finančné príspevky podľa §8 ods. 4 zákona o 

rozvojovej spolupráci 
Inštitúcia 

ODA 

koef. 
Uhradené (eur)  ODA (eur) 

Finančné príspevky podľa §8 ods. 4 zákona o 

rozvojovej spolupráci  
MZVEZ SR 1 443 703,84 443 703,84 

Spolu – Finančné príspevky podľa §8 ods. 4 

zákona o rozvojovej spolupráci 
MZVEZ SR   443 703,84 443 703,84 

     

Iné náklady Inštitúcia 
ODA 

koef. 
Uhradené (eur)  ODA (eur) 

Rozvojoví diplomati (KE, MD) MZVEZ SR 1 153 589,00 153 589,00 

Budovanie kapacít SAMRS a aktérov ODA 

a hodnotenie žiadostí o dotácie 
MZVEZ SR 1 9 325,00 9 325,00 

Iné výdavky (administratívne náklady SAMRS) MZVEZ SR 1 514 526,00 514 526,00 

Spolu – Iné náklady MZVEZ SR   677 440,00 677 440,00 

          

Administratívne náklady MZVEZ SR Inštitúcia 
ODA 

koef. 
Uhradené (eur)  ODA (eur) 

Administratívne náklady MZVEZ SR MZVEZ SR 1 1 369 740,13 1 369 740,13 

Spolu – Administratívne náklady MZVEZ SR MZVEZ SR   1 369 740,13 1 369 740,13 

          

Spolu - Bilaterálna rozvojová spolupráca 

MZVEZ SR  
MZVEZ SR   21 227 389,96 21 227389,96 

          

Bilaterálna spolupráca MF SR Inštitúcia 
ODA 

koef. 
Uhradené (eur)  ODA (eur) 

PACT 3 školenie v Čiernej Hore MF SR 1 249 799,00 249 799,00 

Transformatívne vládnutie a financovanie II MF SR 1 980 632,51 980 632,51 

Verejné a súkromné financie pre rozvoj, 

spolupráca s UNDP 
MF SR 1 1 607 000,09 1 607 000,09 

Projekt RB RE "Rekonštrukcia bývania v 

dôsledku zemetrasenia v Kraljeve v Srbsku"  
MF SR 1 100 000,00 100 000,00 

Projekt "Armenia Dairy Social Impact Bond" - 

Iniciatíva EBRD v oblasti dlhopisov so 

sociálnym vplyvom 

MF SR 1 250 000,00 250 000,00 
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Technická asistencia realizovaná v partnerských 

krajinách - expertízy, konzultácie - expertízy 

konzultácie 

MF SR 1 83 430,51 83 430,51 

Technická asistencia realizovaná na Slovensku MF SR 1 8 920,00 8 920,00 

Administratívne náklady MF SR 1 194 130,28 194 130,28 

Výdavky na poradcu SR v EBRD MF SR 1 36 134,45 36 134,45 

Spolu – Bilaterálna spolupráca MF SR MF SR   3 510 046,84 3 510 046,84 

          

Bilaterálna spolupráca MV SR Inštitúcia 
ODA 

koef. 
Uhradené (eur)  ODA (eur) 

Výdavky na utečencov v krajine donora/azyl MV SR 1 450 965,24 450 965,24 

Mzdové výdavky na zamestnancov v azylových 

zariadeniach 
MV SR 1 192 700,87 192 700,87 

Projekty  MV SR/AMIF MV SR 1 166 024,50 166 024,50 

Humanitárna pomoc Bosna a Hercegovina MV SR 1 39 745,05 39 745,05 

Humanitárna pomoc Kazachstan MV SR 1 948,34 948,34 

Humanitárna pomoc Indonézia MV SR 1 13 896,00 13 896,00 

Humanitárna pomoc Irak MV SR 1 206 879,04 206 879,04 

EUMM – EU Monitoring Mission in Georgia, 

(Gruzínsko) 
MV SR 1 269 964,90 269 964,90 

EULEX – EU Rule of Law Mission,  Kosovo MV SR 1 73 370,80 73 370,80 

EUBAM Moldavsko –Ukrajina MV SR 1 75 900,00 75 900,00 

OBSE SSM Ukrajina MV SR 1 96 663,93 96 663,93 

OSN MINUJUSTH Haiti MV SR 1 127 144,60 127 144,60 

EUAM Ukrajina MV SR 1 107 542,20 107 542,20 

Spolu – Bilaterálna spolupráca MV SR/MÚ 

SR 
MV SR   1 821 745,47 1 821 745,47 

          

Bilaterálna spolupráca MŠVVŠ SR Inštitúcia 
ODA 

koef. 
Uhradené (eur)  ODA (eur) 

Oficiálna rozvojová pomoc (ODA) poskytnutá na 

štipendistov vlády SR v roku 2018 
MŠVVŠ SR 1 1 645 950,00 1 645 950,00 

Administratívne náklady MŠVVŠ SR 1 30 998,24 30 998,24 

Spolu – Bilaterálna spolupráca MŠVVŠ  MŠVVŠ SR   1 676 948,24 1 676 948,24 

          

Bilaterálna spolupráca ÚEPS OS SR Inštitúcia 
ODA 

koef. 
Uhradené (eur) ODA (eur) 

Humanitárna pomoc Afganistan ÚEPS OS SR 1 22 032,00 22 032,00 

Humanitárna pomoc Bosna a Hercegovina ÚEPS OS SR 1 4 542,30 4 542,30 

Spolu - Bilaterálna spolupráca ÚEPS OS SR ÚEPS OS SR   26 574,30 26 574,30 

 

 

Bilaterálna rozvojová spolupráca SR v roku 2018 28 262 704,81 28 262 704,81 

* Finančný príspevok zaradený do bilaterálnej spolupráce na základe údajov zo systému na vykazovanie oficiálnej rozvojovej 

pomoci 
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Príloha č. 2. 

Multilaterálna rozvojová spolupráca SR v roku 2018  
     

Organizácia Inštitúcia 
ODA 

koef. 

Uhradené 

(eur) 
ODA (eur) 

UN  13 293 534,41  4 905 049,18    

UN  MZVEZ SR 0,18  5 552 939,32    999 529,08    

UNESCO – riadny rozpočet  MZVEZ SR 0,60 441 176,94    264 706,16 

UNESCO – UN World Heritage Fund  MZVEZ SR 0,60  4 320,57     2 592,34    

UNESCO – UN Intangible Heritage Fund  MZVEZ SR 0,60 4 320,57     2 592,34    

UNESCO MK SR 0,60 4 500,00 2 700,00 

UNHCR MZVEZ SR 1,00  10 000,00     10 000,00    

UNICEF MZVEZ SR 1,00  10 000,00     10 000,00    

UNDP MZVEZ SR 1,00 256 000,00 256 000,00 

UNFPA (Population fund)  MZVEZ SR 1,00  5 000,00     5 000,00    

OHCHR  

(High Commissioner for Human Rigths) 
MZVEZ SR 0,88  20 000,00    17 600,00    

FAO – členský príspevok  MPaRV SR 0,51 685 279,60     349 982,60    

UNCCD – členský príspevok MPaRV SR 1,00  11 828,00     11 828,00    

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC)  MŽP SR 0,61  37 020,00     22 582,20    

CITES MŽP SR 1,00 8 062,75  8 062,75  

WMO MŽP SR 0,04  90 027,84    3 601,11    

UNFCC Kyoto Protocol MŽP SR 1,00  8 704,00     8 704,00    

ITL UN FCCC MŽP SR 1,00  1 569,00     1 569,00    

UNEP  MŽP SR 1,00 46 433,09   46 433,09   

UNICERF MZVEZ SR 1,00  30 000,00    30 000,00    

UN OCHA MZVEZ SR 1,00 34 000,00    34 000,00    

UN PBF MZVEZ SR 0,89  30 000,00    26 700,00    

UN WFP MZVEZ SR 1,00 12 401,82 12 401,82 

UN DEF MZVEZ SR 1,00  50 000,00    50 000,00    

UN Women MZVEZ SR 1,00 100 000,00 100 000,00 

UN Habitat MZVEZ SR 1,00  50 000,00 50 000,00 

UNRWA  MZVEZ SR 1,00 30 000,00 30 000,00 

WHO MZ SR 0,76 672 459,71     511 069,38    

WIPO ÚPV SR 0,03 118 049,73 3 541,49 

ITU – International telecommunication Union  MDaV SR 0,18  136 738,91    20 510,84    

IAEA ÚJD 0,33 518 013,00    77 701,95    

MAAE/IAEA – TCF ÚJD 1,00  131 924,00    131 924,00    

ILO – členský príspevok MPSVaR 0,60 525 846,00    315 507,60    

Mierové misie UN 3 656 919,56 725 827,27 

MINURSO MZVEZ SR 0,15 28 633,49 4 295,02    

MINUSCA MZVEZ SR 0,15 262 135,32    39 320,30    

MINUSMA MZVEZ SR 0,15 452 894,97 67 934,25    

MINUJUSTH MZVEZ SR 0,15 121 576,16   18 236,42    

MONUSCO MZVEZ SR 0,15 700 912,67 105 136,90 

UNAMID MZVEZ SR 0,15 623 812,38  93 571,86    

UNIFIL MZVEZ SR 0,15  192 977,06  28 946,56    

UNIFSA  MZVEZ SR 0,15 149 025,82    22 353,87    

UNMIK MZVEZ SR 0,15  13 457,48 2 018,62    

UNMISS MZVEZ SR 0,15  955 503,57  143 325,54    

UNDOF MZVEZ SR 0,15 55 990,64 8 398,60 

UNDPKO SSR MZVEZ SR ,,,, 100 000,00  

World Bank  4 036 003,72 4 036 003,72    

IDA MF SR 1,00 1 296 003,72 1 296 003,72 

IDA Operations MF SR 1,00 2 660 000,00 2 660 000,00 

IDA - MRDI MF SR 1,00 80 000,00 80 000,00 

WTO  668 127,79 668 127,79 

WTO MH SR 1,00  668 127,79  668 127,79 
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EU 69 261 800,00 69 261 800,00 

EDF – European Development Fund  MF SR 1,00 16 511 800,00 16 511 800,00 

EU – Development Share of Budget  MF SR 1,00 52 750 000,00 52 750 000,00 

Ostatné multilat. organizácie  2 041 110,86      

IOM MV SR 1,00 90 564,32 90 564,32    

IOM/ICMPD MV SR 1,00  115 169,21  115 169,21    

IOM – prevádzka kancelárie v BA MV SR 1,00 9 958,16  9 958,16    

Council of Europe  MZVEZ SR 0,40  1 135 970,92 454 388,37    

Council of Europe Development Bank MZVEZ SR 0,18  5 431,57 977,68    

OSCE MZVEZ SR 0,74 279 868,10    207 102,39 

DCAF Geneva Centre for the Democratic Control of 

Armed Forces 
MZVEZ SR 1,00  50 000,00     50 000,00    

Montreal protocol  MŽP SR 1,00 327 458,58  327 458,58 

European and Mideterranean Plant Protection 

Organisation 
MPRV SR 1,00 26 690,00 26 690,00 

   

Spolu - Multilaterálna rozvojová spolupráca SR v roku 2018 89 300 576,78  

 

Oficiálna rozvojová spolupráca SR v roku 2018 117 563 281,60  
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Príloha č. 3 

Prehľad poskytovanej materiálnej humanitárnej pomoci SR v r. 2018 

 

Irak 

Na žiadosť irackej vlády o pomoc bol Svetovej zdravotníckej organizácii v Erbile poskytnutý 

materiál pozostávajúci z elektrocentrál, elektrických ohrievačov, postelí, karimatiek, spacích 

vakov, prikrývok a plastový riadov v hodnote 54 369 €.  MZVEZ SR zabezpečilo 

anestéziologické prístroje a servoventilátory v hodnote 152 510 EUR a spoločnosť Tesco dodalo 

detskú skladačku v hodnote 5 880 €. Celková hodnota pomoci bola 212 759,04 €. 

Indonézia 

V reakcii na ničivé následky zemetrasenia na indonézskom ostrove Sulawesi bolo Indonézskej 

republike poskytnutých 12 kusov veľkokapacitných stanov v hodnote 13 896 €. 

Kazachstan 

S cieľom zabezpečiť zimné oblečenie pre deti odkázané na pomoc bolo detskému domovu 

v meste Kapčigaj poskytnuté detské ošatenie a stavebnice v hodnote 948,34 €. 

Bosna a Hercegovina 

Na základe požiadaviek Červeného kríža Novo Goražde a Červeného kríža Bihač pripravili MV 

SR a Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a Ozbrojenom zbore SR 

materiálnu humanitárnu pomoc pre obyvateľstvo Bosny a Hercegoviny, ako aj pre utečencov v 

utečeneckom tábore Borici. Pomoc v hodnote 45 361,33 € tvorili stany, prikrývky, karimatky, 

spacie vaky a elektrocentrály, lekárničky, detské oblečenie a hygienické balíčky.  

Afganistan 

Pre žiakov základnej školy v Mazar-e-Sharife zabezpečila Ekumenická pastoračná služba OS 

a OZ SR 245 dievčenských uniforiem v hodnote 9 996 € a MZVEZ SR zabezpečilo 295 

chlapčenských uniforiem v hodnote 12 036 €. 

Celková hodnota poskytnutej materiálnej humanitárnej pomoci SR do zahraničia v roku 

2018 bola 294 996,71 €.   
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Príloha č. 4 

Náklady SR v r. 2018 na štipendistov z rozvojových krajín podľa zoznamu OECD/DAC 

 

 

  Rozvojové krajiny a teritória 
     

 Počet 

Náklady (v eur) 

  Celkom 

 študentov Štipendium 

Bežné 

výdavky za teritórium 

Afganistan 19 50540,00 21040,00 71580,00 

Albánsko 10 30050,00 9200,00 39250,00 

Arménsko 3 6150,00 4480,00 10630,00 

Azerbajdžan 1 0,00 640,00 640,00 

Bielorusko 5 15165,00 4720,00 19885,00 

Bosna a Hercegovina 8 7120,00 25805,00 32925,00 

Burundi 1 3510,00 960,00 4470,00 

Georgia 5 15300,00 4000,00 19300,00 

Irak 1 1305,00 320,00 1625,00 

Jemen 1 1780,00 480,00 2260,00 

Jordánsko 1 1305,00 320,00 1625,00 

Keňa 28 96395,00 28400,00 124795,00 

Kosovo 8 28625,00 8160,00 36785,00 

Kirgizsko 2 0,00 960,00 960,00 

Libanon 3 3915,00 960,00 4875,00 

Severné Macedónsko 7 16970,00 5440,00 22410,00 

Moldavsko 19 70390,00 20960,00 91350,00 

Mongolsko 6 19520,00 5360,00 24880,00 

Palestína 17 56415,00 15680,00 72095,00 

Peru 2 2510,00 1280,00 3790,00 

Srbsko 194 597000,00 179520,00 776520,00 

Južný Sudán 2 5750,00 1920,00 7670,00 

Sudán 1 1340,00 320,00 1660,00 

Sýria 22 70605,00 19200,00 89805,00 

Ukrajina 37 115405,00 33760,00 149165,00 

Vietnam 9 27320,00 7680,00 35000,00 

Spolu 412 1244385,00 401565,00 1645950,00 
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Príloha č.5. 

Prehľad aktivít CETIR realizovaných v roku 2018 

 

 

Partnerská krajina Téma aktivity 
Termín 

realizácie 

Rozpočet 

(eur 

Srbsko Vyslanie expertov SIEA do Srbska 11.02. – 13.02. 1 149,38  

Albánsko 
Celoštátna bariéra proti šíreniu 

plagiátorstva na vysokých školách 
16.04. – 19.04. 3 017,03 

Albánsko 

Vyslanie expertov zo Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity 

v Nitre do AL - TARDA 

04.05. – 09.05. 5 776,14 

Srbsko 

GLOBSEC: zvýšenie povedomia 

mladých ľudí v oblasti globalizácie 

a regionálnej bezpečnosti 

16.05. – 20.05. 1 356,00 

Moldavsko 

Účasť MD rozvojových partnerov 

na OECD DAC Peer Review ODA 

SR 2018 

20.03. – 22.03. 1 352,59 

Moldavsko/Gruzínsko 

Slovenské legislatívne a praktické 

skúsenosti pri realizácii reformy 

dôchodkového systému 

03.06. – 07.06. 9 206,97 

Keňa 
Vyslanie lekárov kardiológov do 

Kene 
10.06. – 17.06. 13 858,28 

Albánsko 

Vládne politiky v agende životného 

prostredia so zameraním na 

odpadové hospodárstva a recykláciu 

z pohľadu cirkulárnej ekonomiky 

EÚ 

11.06. – 14.06.  4 111,00 

Srbsko 
Vyslanie experta SIEA do Srbska – 

Promócia inovácií v Srbsku 
20.05. – 22.05. 523,59 

Gruzínsko 
Mesačná stáž diplomatky MZV 

Gruzínska p. Tamar Balavadze 
01.10. – 31.10. 2 139,29 

Moldavsko 

Transfer slovenských skúseností na 

poli lokálneho ekonomického 

rozvoja 

03.09. – 07.09. 5 235,00 

Srbsko 

Skúsenosti z Košíc pre Novi Sad – 

Európske hlavné mesto kultúry v r. 

2021 

26.08. – 29.08. 2 987,84 

Ukrajina 

Vystúpenie ukrajinských historikov 

a archivárov na seminári pre 

slovenských novinárov a publicistov 

v Bratislave 

01.10. –  06.10. 5 238,00 

Ukrajina 

Účasť ukrajinských historikov 

a archivárov na Medzinárodnej 

konferencii v Starej Lesnej 

02.10. – 05.10. 1 969,54 
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Ukrajina 

Okrúhly stôl: „Role of the OSCE in 

Managing the Crisis in Eastern 

Ukrajine“ 

23.10 10 488,33 

Srbsko 

Posilnenie spolupráce Košice – 

Novi Sad pri zabezpečení realizácie 

a udržateľnosti projektu Európske 

hlavné mesto kultúry 

23.10. – 25.10. 2 000,86 

Bielorusko 

Spoločná slovensko-česká 

konferencia k 100. výročiu 

založenia Československa a k 50. 

výročiu vpádu vojsk Varšavskej 

zmluvy 

20.11. – 22.11. 2 090,20 

Spolu   72 500,04  

 

 

 

. 

 

Na aktivity CETIR v roku 2018 boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 72 500,04 €. 

  

2 090,20

8 017,67

12 904,17

11 191,08

6 742,78

13 858,28

17 695,87

CETIR podľa krajín (v EUR)

Bielorusko

Srbsko

Albánsko

Moldavsko

Gruzínsko

Keňa

Ukrajina
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Príloha č. 6. 

Prehľad finančných príspevkov podľa §8 ods. 4 zákona o rozvojovej spolupráci  

v roku 2018 

 

 

              Krajina Počet  Suma na krajinu (v EUR)  

Albánsko 4 39 994,00  

Bielorusko 2 19 400,00  

Bosna a Hercegovina 9 41 524,04  

Gruzínsko 6 41 156,00 

Keňa 12 89 829,00  

Severné Macedónsko 2 9 850,00  

Moldavsko 12 116 862,00  

Palestína 1 9 975,00  

Srbsko/Kosovo 6 54 143,80  

Ukrajina 5 20 970,00  

Spolu 59 443 703,84 

 

 

. 

 

 

Celkovo bolo v roku 2018 schválených 59 finančných príspevkov podľa §8 ods. 4 zákona o 

rozvojovej spolupráci (príspevky do výšky 10tis eur/projekt) v sume 443 703,84 €.

Albánsko
9% Bielorusko

5%

Bosna a Hercegovina
10%

Gruzínsko
9%

Keňa
20%

Severné Macedónsko
2%

Moldavsko
26%

Palestína
2%

Srbsko/Kosovo
12%

Ukrajina
5%

FINANČNÉ PRÍSPEVKY PODĽA §8 ODS. 4 ZÁKONA O 
ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCI PODĽA KRAJÍN (%)

Albánsko Bielorusko Bosna a Hercegovina Gruzínsko

Keňa Severné Macedónsko Moldavsko Palestína

Srbsko/Kosovo Ukrajina
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Príloha č.7. 

 Program vysielania dobrovoľníkov do rozvojových krajín 
 

 

Krajina 

Počet vyslaných 

dobrovoľníkov 

Celková suma na 

krajinu (eur) 

Albánsko 2 27 135  

Arménsko 1 14 400  

Etiópia 2 7 200  

Gruzínsko 1 11 825  

Kambodža 4 36 000  

Keňa 10 67 736  

Lesotho 2 14 400  

Libanon 1 7 200  

Moldavsko 2 14 600  

Rwanda 1 7 200  

Uganda 3 13 100  

Ukrajina 2 11 800  

Spolu 31 232 596  

 

 

. 

 

V roku 2018 bolo vyslaných 31 dobrovoľníkov. Celková suma poskytnutá na ich vyslanie 

predstavuje 232 596 €.  

  

27135

14400

7200

11825

36000

67736

14400

7200

14600

7200
13100

11800

Program vysielania dobrovoľníkov v jednotlivých krajinách (v 
eur)

Albánsko

Arménsko

Etiópia

Gruzínsko

Kambodža

Keňa

Lesotho

Libanon

Moldavsko

Rwanda

Uganda

Ukrajina
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Príloha č. 8. 

Stručný prehľad rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky za roky 2014 - 2016 

 

 

 

 
 
 
 
Prehľad rozvojovej spolupráce SR bol vypracovaný za roky 2014 – 2016, poskytujúc 

komplexný pohľad na  rozvojové a humanitárne aktivity a projekty, ktoré boli k roku 2018 

ukončené. V uvedenom období bolo realizovaných 76 rozvojových a humanitárnych 

projektov s výškou vyplatenej dotácie 9 070 832,82 €. Projekty schválené v rokoch 2017 

a 2018 sú momentálne ešte v realizácii. 

 

Počas rokov 2014 - 2016 bolo najviac projektov realizovaných v Keni (16 projektov), 

Moldavsku (14 projektov), na Ukrajine (11 projektov), v Sýrii (9 projektov), Gruzínsku (7 

projektov), ako aj v Albánsku (6 projektov), čomu zodpovedá aj vyplatená suma dotácie. 

Vďaka rozvojovým a humanitárnym projektom SlovakAid bolo za roky 2014 – 2016 

podporených:  

 

 7 798 osôb, ktorým sa zlepšil prístup k pitnej vode, 

 16 784 osôb, ktorým sa zabezpečil prístup k vzdelávaniu, 

 43 849 osôb, ktorým sa poskytla zdravotná starostlivosť, 

 60 919 vyškolených respektíve zúčastnených ľudí, 

 327 novovytvorených pracovných miest alebo SZČO, 

 344 účastníkov študijnej cesty v SR, 

 2 281 podporených farmárov, 

 1 132 vypracovaných výstupov a odborných publikácií (analytické štúdie, návody, 

správy, webové platformy, učebné osnovy, metodiky, informačné materiály, rôzne 

príručky), 

 5 327 poskytnutých vzdelávacích školení a odborných kurzov, podujatí a stretnutí, 

 199 vybudovaných resp. zrekonštruovaných vzdelávacích zariadení (triedy, učebne, 

dielne, laboratóriá, materské škôlky), 

 21 podporených/vybudovaných/zrekonštruovaných zdravotníckych zariadení 

(stacionárne respektíve mobilné zdravotnícke zariadenia, pôrodnice), 

 48 podporených podnikov/družstiev/prevádzok/fariem (založenie nových 

podnikov/fariem alebo podpora už fungujúcich podnikov/fariem). 

 

Za roky 2014 – 2018 bolo zo SlovakAid:  

 

 269 zrealizovaných finančných príspevkov podľa §8 ods. 4 zákona o rozvojovej 

spolupráci (do výšky 10 tis eur/projekt), 

 182 vyslaných dobrovoľníkov, 

 109 zrealizovaných aktivít na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem, 

 154 vyplatených finančných príspevkov. 
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Rozvojové a humanitárne projekty3 podľa sektorových priorít za roky 2014 – 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
3 Bez projektov globálneho a rozvojového vzdelávania, budovania kapacít a EÚ spolufinancovania.  
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Názov ukazovateľa
Dosiahnutá 

hodnota

Merná 

jednotka
Názov ukazovateľa

Dosiahnutá 

hodnota

Merná 

jednotka
Názov ukazovateľa

Dosiahnutá 

hodnota

Merná 

jednotka
Názov ukazovateľa

Dosiahnutá 

hodnota

Merná 

jednotka

Počet vybudovaných/ 

zrekonštruovaných vzdelávacích 

zariadení

199 počet (ks)

Počet podporených/vybudovaných/ 

zrekonštruovaných zdravotníckych 

zariadení

21 počet (ks) Počet podporených samospráv 69 počet (ks)
Počet podporených podnikov/ 

družstiev/ prevádzok/ fariem 
30 počet (ks)

Počet osôb, ktorým sa zabezpečil 

prístup k vzdelávaniu
16 784 počet (osoby)

Počet poskytnutého zdravotníckeho 

materiálu a vybavenia
4 884 počet (ks)

Počet podporených organizácii 

(inštitúcie vyššieho vzdelávania)
120 počet (ks) Počet podporených farmárov 2 281 počet (osoby)

Počet zakúpenej výpočtovej techniky 

a vybavenia 
193 počet (ks)

Počet odborného zdravotníckeho 

personálu
123 počet (osoby)

Počet poskytnutých vzdelávacích 

školení a odborných kurzov, počet 

podujatí a stretnutí

1 039 počet (ks) Počet podporených (odborných) škôl 8 počet (ks)

Počet poskytnutého vzdelávacieho 

materiálu a vybavenia
8 420 počet (ks)

Počet poskytnutých vzdelávacích 

školení a odborných kurzov, počet 

podujatí a stretnutí

2 155 počet (ks)
Počet vyškolených/zúčastnených 

ľudí
6 584 počet (osoby) Počet podporených domácnosti 321 počet (ks)

Počet kvalifikovaných učiteľov 25 počet (osoby)
Počet vyškoleného zdravotníckeho 

personálu
254 počet (osoby)

Počet mladých ľudí (do 29 rokov), 

ktorí absolvovali kurzy a školenia 

zamerané na praktické zručnosti

5 087 počet (osoby) Počet podporených obcí 14 počet (ks)

Počet poskytnutých vzdelávacích 

školení a odborných kurzov, počet 

podujatí a stretnutí

220 počet (ks)
Počet vyškolených/zúčastnených 

ľudí
17 852 počet (osoby)

Počet vyškoleného vzdelávacieho 

personálu
168 počet (osoby)

Počet poskytnutých vzdelávacích 

školení a odborných kurzov, počet 

podujatí a stretnutí

1 786 počet (ks)

Počet vyškoleného vzdelávacieho 

personálu
454 počet (osoby)

Počet ľudí, ktorým sa poskytla 

zdravotná a preventívna 

starostlivosť

43 849 počet (osoby)
Počet účastníkov študijnej cesty na 

Slovensku
253 počet (osoby)

Počet vyškolených/zúčastnených 

ľudí
9 827 počet (osoby)

Počet mladých ľudí (do 29 rokov), 

ktorí absolvovali kurzy a školenia 

zamerané na praktické zručnosti

8 984 počet (osoby)
Počet vypracovaných výstupov/ 

odborných publikácií
206 počet (ks) Počet udelených grantov 71 počet (ks)

Počet vyškoleného vzdelávacieho 

personálu
45 počet (osoby)

Počet vyškolených/zúčastnených 

ľudí
957 počet (osoby)

Počet vypracovaných výstupov/ 

odborných publikácií
627 počet (ks)

Počet vypracovaných výstupov/ 

odborných publikácií
26 počet (ks)

Počet vypracovaných výstupov/ 

odborných publikácií
105 počet (ks) Počet expertov zo Slovenska 40 počet (osoby)

Počet vybudovaných/ 

zrekonštruovaných stavieb v oblasti 

vodného hospodárstva

15 počet (ks)

Počet absolventov odborných stáží 

vo firmách
45 počet (osoby)

Počet zavedených opatrení v oblasti 

demokratizácie a rozvoja
3 počet (ks)

Zaobstaranie a distribúcia 

sezamových semien
2 250 počet (kg)

Počet novovytvorených pracovných 

miest alebo SZČO
169 počet (osoby)

Zaobstaranie a distribúcia 

makadamových sadeníc
606 670 počet (ks)

Počet podporených mladých ľudí 81 počet (osoby)
Zaobstaranie a distribúcia 

poľnohospodárskych potrieb
723 počet (ks)

Počet účastníkov študijnej cesty na 

Slovensku
15 počet (osoby)

Počet obstaraných motorových 

vozidiel
17 počet (ks)

Počet podporených podnikov/ 

družstiev/ prevádzok/ fariem 
18 počet (ks)

Počet zakúpenej výpočtovej techniky 

a vybavenia 
20 počet (ks)

Počet predaných výrobkov 5 484 počet (ks)
Počet novovytvorených pracovných 

miest
10 počet (osoby)

Počet účastníkov študijnej cesty na 

Slovensku
5 počet (osoby)

ZDRAVOTNÍCTVO (8 projektov)
DOBRÁ SPRÁVA VECÍ VEREJNÝCH A BUDOVANIE 

OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI (25 projektov)

POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO      

(7 projektov)
VZDELÁVANIE (15 projektov)
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Názov ukazovateľa
Dosiahnutá 

hodnota

Merná 

jednotka
Názov ukazovateľa

Dosiahnutá 

hodnota

Merná 

jednotka
Názov ukazovateľa

Dosiahnutá 

hodnota

Merná 

jednotka

Počet opatrení v oblastí vodného 

hospodárstva
40 počet (ks) Počet podporených samospráv 20 počet (ks)

Počet opatrení na zlepšenie 

trhového prostredia
12 počet (ks)

Počet vybudovaných/ 

zrekonštruovaných stavieb 

v oblasti vodného hospodárstva a 

kanalizácie

7 počet (ks)

Počet poskytnutých vzdelávacích 

školení a odborných kurzov, počet 

podujatí a stretnutí

8 počet (ks)
Počet nových podnikateľských 

partnerstiev
7 počet (ks)

Počet ľudí, ktorým sa zlepšil lepší 

prístup k pitnej vode
7 798 počet (osoby)

Počet vyškolených/zúčastnených 

ľudí
216 počet (osoby)

Počet zakúpenej výpočtovej 

techniky a vybavenia 
10 počet (ks)

Počet podporených samospráv 74 počet (ks)
Počet účastníkov študijnej cesty 

na Slovensku
20 počet (osoby)

Počet poskytnutých vzdelávacích 

školení a odborných kurzov, počet 

podujatí a stretnutí

16 počet (ks)

Počet podporených organizácii 

(vzdelávacie zariadenia)
6 počet (ks)

Počet vypracovaných výstupov/ 

odborných publikácií
7 počet (ks)

Počet vyškolených/zúčastnených 

ľudí
271 počet (osoby)

Počet poskytnutých vzdelávacích 

školení a odborných kurzov, počet 

podujatí a stretnutí

103 počet (ks)
Počet účastníkov študijnej cesty 

na Slovensku
20 počet (osoby)

Počet vyškolených/zúčastnených 

ľudí
10 102 počet (osoby)

Počet vypracovaných výstupov/ 

odborných publikácií
69 počet (ks)

Počet vyškoleného vzdelávacieho 

personálu
118 počet (osoby)

Počet expertov zo Slovenska 7 počet (osoby)

ENERGETIKA (2 projekty)
PODPORA TVORBY TRHOVÉHO PROSTREDIA                

(4 projekty)
VODA A SANITÁCIA (15 projektov)
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Príloha č. 9. 

Zoznam skratiek 

 

BR OSN       Bezpečnostná rada OSN 

CETIR      Centrum na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem 

CSP        Stratégia rozvojovej spolupráce s partnerskou krajinou 

DAC/OECD      Výbor OECD pre rozvojovú pomoc 

DEV       Systém pre evidenciu a vykazovanie rozvojových tokov 

EUMM       Pozorovateľská misia EÚ 

EDF      Európsky rozvojový fond 

EIB        Európska investičná banka 

EK        Európska komisia 

EBOR        Európska banka pre obnovu a rozvoj 

EPPO        Európska a stredozemná organizácia na ochranu rastlín 

EUTF      Núdzový zverenecký fond pre Afriku 

FAO        Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo 

GENE      Európska sieť pre globálne vzdelávanie  

HND        Hrubý národný dôchodok 

ISTA        Medzinárodná asociácia pre skúšanie osív 

IDA        Medzinárodné združenie pre rozvoj 

ILO        Medzinárodná organizácia práce 

IAEA        Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu 

ITU        Medzinárodná telekomunikačná únia 

LDC        Najmenej rozvinutá krajina 

MF SR        Ministerstvo financií SR 

MŠVVaŠ SR      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

MV SR       Ministerstvo vnútra SR 

MO SR        Ministerstvo obrany SR 

MŽP SR       Ministerstvo životného prostredia SR 

MH SR        Ministerstvo hospodárstva SR 

MPRV SR        Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

MDV SR      Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

MZVEZ SR      Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

MÚ MV SR        Migračný úrad Ministerstva vnútra SR 

MDRI        Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov 

MVO        Mimovládne organizácie 

NR SR        Národná rada Slovenskej republiky 

OBSE        Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 

OECD        Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

OS SR        Ozbrojené sily Slovenskej republiky 

OSN       Organizácia spojených národov 

ODA        Oficiálna rozvojová pomoc 

ORPO        Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci 

PRR       Podpora programového rozpočtovania 

SAMRS        Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 

SNŠ        Spoločenstvo nezávislých štátov 

TCF       Fond technickej spolupráce 

UNIDO        Organizácia OSN na priemyselný rozvoj 

UNCCD       Dohovor OSN pre boj proti dezertifikácii  

UNHCR        Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov 
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UNRWA        Agentúra OSN pre palestínskych utečencov 

ÚOŠS        Ústredné orgány štátnej správy 

UNFCCC       Rámcový dohovor OSN o klimatických zmenách 

UNEP        Program OSN pre životné prostredie 

ÚNMS SR          Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 

ÚJD SR        Úrad jadrového dozoru SR 

UNDP        Rozvojový program OSN 

UPU        Svetová poštová únia 

V4        Vyšehradská štvorka 

WIPO        Svetová organizácia duševného vlastníctva 

WMO        Svetová meteorologická organizácia 

ZÚ SR        Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky 

ZMOS        Združenie miest a obcí Slovenska 

 
 


