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1. Úvod
Správu o rozvojovej spolupráci SR 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 Slovenskej
republiky je v informatívnom materiáli zmapovať aktivity štátnych aktérov zapojených do
poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci SR1 (ďalej len „ODA SR“ – Official Development
Assistance) a sprostredkovať podrobné štatistické údaje za rok 2019.
Slovensko patrí medzi najvyspelejšie krajiny sveta, a preto má povinnosť prostredníctvom
rozvojovej spolupráce pomáhať menej rozvinutým krajinám. Pod logom SlovakAid už 17 rokov
účinne a konkrétnym spôsobom Slovenská republika prispieva k implementácii udržateľných
cieľov rozvoja, ako aj k riešeniu významných globálnych výziev, ku ktorým patria napr. zmena
klímy alebo migračná a utečenecká kríza.
Slovenská republika v roku 2019 pokračovala v snahe byť zodpovedným partnerom, ktorý
flexibilne reaguje na výzvy doby. Významným míľnikom bolo schválenie novej Strednodobej
stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023 vládou SR v januári 2019. Tento
kľúčový strategický dokument definuje základné východiská, ciele, princípy a parametre
politiky rozvojovej spolupráce na najbližších päť rokov. Stratégia je v súlade s Agendou 2030
pre udržateľný rozvoj a zároveň reflektuje viaceré odporúčania vyplývajúce z partnerského
hodnotenia Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (OECD/DAC). Stanovuje teritoriálne
a sektorové priority rozvojovej spolupráce, jej nástroje a objasňuje zámery, ktoré chce
Slovenská republika dosiahnuť v rôznych oblastiach, či už v zapájaní súkromného sektora,
v oblasti humanitárnej pomoci alebo v multilaterálnej rozvojovej spolupráci. Prehľadné
vyhodnotenie plnenia úloh Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019
– 2023 v roku 2019 v podobe vyhodnotenia logickej matice pre monitorovanie pokroku
v skvalitňovaní systému ODA SR sa nachádza v časti 6.8.
V porovnaní s predchádzajúcou päťročnou stratégiou tento dokument zaviedol regionálny
prístup, ktorý umožňuje transfer poznatkov a skúseností z tradičných dlhoročných
partnerských krajín ODA SR do nových krajín v rámci jedného regiónu. Ide napr. o rozšírenie
pôsobenia SlovakAid v krajinách východnej subsaharskej Afriky s cieľom podpory lokálneho
ekonomického rozvoja, a tým aj predchádzania príčinám vzniku migrácie. Od roku 2019 sa
treťou programovou krajinou ODA SR stalo Gruzínsko, čo bolo reflektované aj
personálnym posilnením zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Tbilisi, konkrétne
vyslaním v poradí tretieho rozvojového diplomata.
Aktivity rozvojovej spolupráce boli v roku 2019 využívané aj v rámci súčinnosti s
predsedníctvom Slovenskej republiky v Organizácii pre bezpečnostnú spoluprácu
v Európe (OBSE). V centre priorít predsedníctva, ako aj rozvojovej spolupráce bol obyčajný
človek a snaha o zlepšenie jeho životných podmienok. Predsedníctvo Slovenskej republiky v
OBSE malo s rozvojovou spoluprácou aj výrazné prieniky z teritoriálneho hľadiska, a to v
zameraní na regióny západného Balkánu a Východného partnerstva. Synergia
a komplementarita bola pretavená do viacerých užitočných projektov.

Aktivity rozvojovej spolupráce financované zo štátneho rozpočtu SR, ktoré spĺňajú definíciu Výboru pre
rozvojovú spoluprácu OECD (DAC OECD) sa označujú pojmom oficiálna rozvojová pomoc (Official
Development Assistance, ODA).
1
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Významným krokom v legislatívnej oblasti v roku 2019 bola aj novela zákona č. 392/2015 Z.
z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 80/1997 Z. z.
o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vykonaná
zákonom č. 281/2019 Z. z., ktorá spresnila podmienky pre realizáciu jedného z nástrojov
rozvojovej spolupráce - zvýhodnených vývozných úverov. Na základe citovanej novely sa s
účinnosťou od 1. októbra 2019 upravili podmienky poskytovania zvýhodnených vývozných
úverov tak, aby boli v praxi realizovateľné a poskytli aj východisko pre rozšírenie činností
EXIMBANKY SR o vykonávanie finančných nástrojov EÚ určených na rozvojovú spoluprácu.
Do zákona o rozvojovej spolupráci sa doplnil nový nástroj rozvojovej spolupráce, ktorým je
poskytovanie vedomostí a skúseností, a ktorý môžu využívať aj ostatné ministerstvá, ostatné
ústredné orgány štátnej správy a orgány územnej samosprávy.
V roku 2019 pokračovalo zefektívňovanie činnosti Slovenskej agentúry pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu (SAMRS), ktorá efektívne čerpala rozpočet, posilnila svoje interné
kapacity, zaviedla systém externých odborných hodnotiteľov, úspešne absolvovala audit a
získala certifikát systému manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001 Systémy
manažérstva kvality. Požiadavky.
V nadväznosti na pozitívne hodnotenie systému rozvojovej spolupráce Slovenskej
republiky zo strany výboru OECD/DAC, ktoré bolo realizované v roku 2018, a z ktorého pre
Slovenskú republiku vyplynulo trinásť odporúčaní pre zvyšovanie kvality a efektívnosti
mechanizmu rozvojovej spolupráce, pripravilo MZVEZ SR „Správu o výsledkoch a
odporúčaniach vyplývajúcich z hodnotenia tzv. Peer Review Výboru OECD pre rozvojovú
pomoc“. Správu schválila vláda SR na svojom zasadnutí dňa 3.7.2019. Jej cieľom bolo
informovať vládu SR o výsledkoch hodnotiaceho procesu a zadefinovať ústredné orgány
štátnej správy, ktoré sú zodpovedné alebo sa majú podieľať na plnení odporúčaní.
Súčasťou materiálu bol aj indikatívny finančný plán navyšovania ODA SR ročne o 10% s
identifikáciou oblastí, na ktoré by navýšený rozpočet mal byť využitý. Plán súvisel s plnením
jedného z hlavných odporúčaní OECD/DAC, ktoré je zároveň medzinárodným záväzkom
Slovenskej republiky v oblasti rozvojovej spolupráce – dosiahnuť podiel verejných
výdavkov na ODA na hrubom národnom dôchodku (HND) 0,33 % do roku 2030. Ani
napriek dlhoročnej snahe MZVEZ SR postupne zvyšovať objem výdavkov zo štátneho
rozpočtu na aktivity ODA záväzok ostáva nesplnený a je predmetom kritiky zo strany
domáceho i medzinárodného spoločenstva.
Od roku 2015 poskytovanie rozvojovej spolupráce výrazne ovplyvňuje migračná agenda,
ktorá poukázala na potrebu flexibility a užšieho prepojenia rozvojových aktivít s
humanitárnymi intervenciami, osobitne v kontexte pretrvávajúcich kríz. Slovenská republika
aj v roku 2019 pokračovala v podpore 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. V roku 2019 Slovenská republika
poskytla významné príspevky napr. aj do nástroja EÚ na pomoc pre sýrskych utečencov v
Turecku (FRiT).
Prostredníctvom MŠVVŠ SR pokračovala v napĺňaní svojho záväzku z tzv. Obamovho samitu
(2016), na ktorom deklarovala dodatočné záväzky na riešenie migračnej a utečeneckej krízy. V
roku 2019 v rámci ODA poskytla celkovo 48 vládnych štipendií, z toho 24 bolo udelených
4

študentom pochádzajúcim z krajín postihnutých konfliktom (menovite Afganistan,
Palestínska národná samospráva, Sýria, Libanon, Jordánsko, Irak a Sudán).
V súlade s princípmi efektívnej solidarity pokračovali, resp. boli otvorené v
rámci Vyšehradskej štvorky rokovania o projektoch na riešenie príčin migrácie v
spolupráci s kľúčovými európskymi donormi. V spolupráci s Talianskom a Európskou
komisiou pokračovali v roku 2019 konzultácie o implementácii druhej fázy projektu
Integrovaného riadenia hraníc a migrácie v Líbyi (IBM), ktorý je financovaný zo
Zvereneckého fondu EÚ pre Afriku (celková hodnota projektu je 45 mil. eur, v roku 2018
Slovenská republika prispela sumou 8,75 mil. eur). Na základe dohody predsedov vlád krajín
V4 a Nemecka zo dňa 7.2.2019 sa rozbehli rokovania o spoločnom projekte v Maroku,
zameranom na predchádzanie migrácii prostredníctvom posilnenia národných mechanizmov
hraničného manažmentu a na vytváranie podmienok pre zvýšenie životnej úrovne (celková
hodnota projektu je 30 mil. eur, Slovenská republika sa zaviazala prispieť sumou 3,75 mil. eur).
V rámci V4 pokračovala v roku 2019 implementácia projektu v Keni, v pobrežných oblastiach
Kilifi, Kwale a Lamu. Projekt má hodnotu 1,9 mil. eur a je financovaný zo zdrojov
Zvereneckého fondu EÚ pre Afriku. SAMRS je hlavným realizátorom uvedeného projektu,
ktorého cieľom je trvalo zlepšiť potravinovú bezpečnosť a socioekonomickú situáciu 15 000
malých farmárov prostredníctvom Bio a Fair Trade produkcie kešu orechov a sezamu.
V multilaterálnej oblasti sa Slovenská republika podieľala na formovaní a realizácii
rozvojovej politiky EÚ. Veľkú snahu v oblasti multilaterálnej spolupráce vyvíjala Slovenská
republika smerom k zabezpečeniu adresnej účasti na čerpaní rozvojových fondov a nástrojov
EÚ, do ktorých Slovenská republika prispieva. Rovnako sa zapájala do spoločného
programovania EÚ, konkrétne v Keni, kde je SAMRS kontraktorom najvýznamnejšieho
komponentu programu AgriFi Kenya, zameraného na podporu produktívnych, adaptovaných a
na trh integrovaných malých poľnohospodárov v krajine.
V roku 2019 Slovenská republika nadviazala nové strategické partnerstvá s tradičnými
donormi i medzinárodnými rozvojovými a humanitárnymi organizáciami. V nadväznosti
na všeobecné Memorandum o porozumení s Agentúrou USA pre medzinárodný rozvoj
(USAID), uzavretom v roku 2018, bolo v júni 2019 podpísané Memorandum o porozumení
s USAID o realizácii spoločného projektu v Severnom Macedónsku. V oblasti humanitárnej
spolupráce bolo na základe dlhoročných pozitívnych skúseností podpísané vo februári 2019
Memorandum o porozumení s Medzinárodným červeným krížom a v oblasti rozvojovej
spolupráce v marci 2019 Memorandum o porozumení s Detským fondom OSN (UNICEF).
V minulom roku úspešne pokračovala aj spolupráca s Rozvojovým program OSN (UNDP)
v rámci Partnerstva SR a UNDP pre efektívne riešenia v oblasti rozvojovej spolupráce so
zameraním na ciele udržateľného rozvoja (SDGs) na roky 2018-2021.
Rozvojová spolupráca Slovenskej republiky je realizovaná so zapojením množstva aktérov. Aj
v roku 2019 boli kľúčovým partnerom SlovakAid slovenské mimovládne organizácie, ktoré
realizujú najvýznamnejšiu časť bilaterálnej rozvojovej spolupráce. Prostredníctvom Platformy
rozvojových organizácií – Ambrely sa zároveň zapájali do formovania systému rozvojovej
spolupráce a do zefektívňovania jej jednotlivých nástrojov.
Na aktivitách rozvojovej spolupráce v minulom roku aktívne participovali aj jednotlivé
rezorty, a to najmä poskytovaním technickej asistencie partnerským krajinám. Dôležité
postavenie mali Ministerstvo vnútra SR (MV SR) ako subjekt zodpovedný za poskytovanie
5

materiálnej humanitárnej pomoci, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ
SR) ako gestor globálneho vzdelávania a programu vládnych štipendií a Ministerstvo financií
SR (MF SR) v rámci podpory partnerských krajín v oblasti reformy verejných financií, ako aj
zvyšovania kapacít podnikateľských subjektov pre ich zapojenie do rozvojovej spolupráce.
Nástroje SlovakAid administrované SAMRS aktívne využívalo Ministerstvo životného
prostredia SR (MŽP SR) a jeho rezortné organizácie.
V roku 2019 Slovenská republika zintenzívnila aktivity na podporu zapájania
podnikateľského sektora do rozvojovej spolupráce s cieľom podpory hospodárskeho
rozvoja partnerských krajín a tvorby pracovných miest. SAMRS spustila inovovaný
Program podnikateľských partnerstiev, ktorého cieľom je podporiť synergiu medzi cieľmi
rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky a podnikateľskými cieľmi v rozvojových krajinách
a budovať udržateľné kapacity miestnych partnerov. V podpore zapájania súkromného sektora
pokračovalo aj MF SR napr. cez program Rozvojmajstri realizovanom v rámci spolupráce
medzi MF SR a UNDP. Vyššie citovanou novelou zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej
spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportnoimportnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, boli vytvorené priaznivé
podmienky pre poskytovanie zvýhodnených vývozných úverov, o ktoré sa môžu uchádzať
slovenskí exportéri. Podpora zapájania podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce,
primárne do rozvojových programov a nástrojov EÚ, bola zároveň jedným z hlavných
komponentov partnerstva MZVEZ SR a UNDP.
Pozitívnou skutočnosťou je rastúci záujem budúcich nových donorov o zdieľanie skúseností
s budovaním systému rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. V tomto smere prebehli
v roku 2019 bilaterálne konzultácie s Bulharskom a ich výsledkom bolo podpísanie
Memoranda o porozumení medzi MZVEZ SR a MZV BG o výmene skúseností a poznatkov
z tvorby mechanizmu rozvojovej spolupráce SR.

2. Finančné ukazovatele za rok 2019
2.1 Súhrnné ukazovatele
SR poskytla v roku 2019 oficiálnu rozvojovú pomoc v objeme 101 814 671,12 eur a jej podiel
na hrubom národnom dôchodku (HND) predstavoval 0,11 %2.
Tabuľka č. 1 - Oficiálna rozvojová pomoc Slovenskej republiky v roku 2019
Finančné výdavky na ODA SR v roku 2019 (v bežných cenách v eur)
Bilaterálna oficiálna rozvojová pomoc

19 383 012,13

Multilaterálna oficiálna rozvojová pomoc

82 431 658,99

ODA SR celkom

101 814 671,12

HND SR*

92 791 400 000

Podiel ODA/HND (%)

0,11

* Údaj Štatistického úradu SR o HND predstavuje hrubý odhad za rok 2019 k 30.4.2020.

Údaje o ročných výdavkoch na ODA podliehajú verifikácii zo strany Výboru OECD pre rozvojovú pomoc
(OECD/DAC) a na základe pripomienok výboru môžu byť upravené. OECD/DAC zverejňuje verifikované
štatistické údaje o výdavkoch na ODA vždy na konci kalendárneho roku.
2
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V roku 2019 poskytla Slovenská republika na bilaterálnu rozvojovú spoluprácu sumu
19,4 mil. eur, čo predstavuje 19% podiel na celkovej ODA SR. Na multilaterálnu rozvojovú
spoluprácu prostredníctvom príspevkov do medzinárodných organizácií a medzinárodných
finančných inštitúcií poskytla Slovenská republika sumu 82,4 mil. eur, čo predstavuje 81%
podiel na celkovej ODA SR.
Detailná štruktúra bilaterálnej a multilaterálnej ODA SR za rok 2019 sa nachádza v prílohách.
Pre porovnanie uvádzame, že celková ODA SR v roku 2018 predstavovala 116,7 mil. eur, z
toho bilaterálna rozvojová spolupráca tvorila 27,4 mil. eur, multilaterálna rozvojová
spolupráca predstavovala 89,3 mil. Celkový medziročný pokles vykazovanej ODA SR
predstavuje 14,9 mil. eur, t.j. 13%. Bilaterálna ODA na celkovej ODA SR v roku 2018 tvorila
23,5%, podiel multilaterálnej ODA na celkovej ODA SR predstavoval 76,5%. Bilaterálna ODA
SR poklesla medziročne o 8 mil. eur, čo predstavuje pokles jej podielu na celkovej ODA SR o
4,5%. Multilaterálna ODA SR poklesla medziročne o 6,87 mil. eur a jej podiel na celkovej
ODA SR sa oproti roku 2018 zvýšil o 4,5%.
Graf č. 1 – Vývoj finančného objemu ODA SR v rokoch 2009 - 2019 v mil. eur
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V podiele na HND, ktorý za rok 2019 predstavoval 92,8 miliardy eur (hrubý odhad - údaj
Štatistického úradu SR), dosiahla rozvojová spolupráca 0,11%, čo predstavuje medziročný
pokles o 0,02% (podiel ODA SR na HND v roku 2018 dosiahol 0,13%). Slovenská republika
naďalej zaostáva za plnením cieľov, ku ktorým sa zaviazala na úrovni EÚ, a to do roku
2030 dosiahnuť podiel ODA SR/HND na úrovni 0,33%. Tieto záväzky sú naďalej platné vo
svetle Agendy 2030.
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Graf č. 2 - Vývoj podielu ODA/HND v rokoch 2010 – 2019 v %

Hlavným dôvodom zaostávania SR za plnením záväzku dosiahnuť podiel ODA/HND 0,33%
do roku 2030 je dlhodobá absencia systémového navyšovania ODA SR. Medziročné zmeny
v podiele ODA na HND tak závisia predovšetkým na objemovo významnejších
jednorazových finančných príspevkoch Slovenskej republiky do rôznych
medzinárodných fondov a iniciatív (najmä do nástrojov EÚ), súvisiacich napríklad
s riešením migračnej krízy. V roku 2019 bol objem takýchto príspevkov menší ako
v predchádzajúcom roku. Príkladom je príspevok do Núdzového zvereneckého fondu EÚ pre
stabilitu a riešenie príčin nelegálnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike na projekt
integrovaného riadenia hraníc v Líbyi vo výške 8,75 mil. eur vyplatený v roku 2018 na základe
rozhodnutia vlády SR (uznesenie č. 91/2018 z 21.2.2018). Z hľadiska štatistického
vykazovania ide o tzv. účelovo viazané príspevky do medzinárodných organizácií, ktoré sú
súčasťou bilaterálnej ODA. Pokles bilaterálnej ODA tak súvisí s poklesom objemu
uvedených účelovo viazaných finančných príspevkov. Na strane multilaterálnej ODA bol v
roku 2019 zaznamenaný rovnako medziročný pokles. Ten bol spôsobený nesprávnym
zohľadnením koeficientov pre jednotlivé multilaterálne organizácie, ktorými sa prepočítavajú
poskytnuté príspevky, ako aj celkovo nižšími príspevkami do agentúr OSN (o 0,9 mil. eur) a
príspevkami vyplatenými v roku 2018 do Svetovej banky v celkovom objeme viac ako 4 mil.
eur.
2.2 Teritoriálne členenie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky
V roku 2019 smeroval najvyšší objem ODA SR do Európy3 z dôvodu spolupráce s krajinami
v regiónoch Východného partnerstva a západného Balkánu a príspevku Slovenskej republiky
do Nástroja EÚ pre utečencov v Turecku (FRiT) vo výške 1,69 mil. eur.Z krajín Východného
partnerstva a západného Balkánu smerovalo najviac finančných prostriedkov na Ukrajinu (1,28
mil. eur), do Srbska (1,23 mil. eur) a Moldavska (0,89 mil. eur).
V rámci Afriky smerovala najvýznamnejšia podpora do Kene (2,3 mil. eur), ktorá bola v roku
2019 krajinou s najvyšším objemom podpory zo strany SlovakAid. Z ázijských krajín bol
najvyššia podpora poskytnutá Libanonu (0,64 mil. eur), čo súviselo najmä s humanitárnymi
3

V súlade s metodikou štatistického vykazovania OECD/DAC je v rámci Európy započítané aj Turecko.
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a rozvojovými aktivitami pre utečencov.
Graf č. 3 - Podiel bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky v roku 2019 v členení
podľa kontinentov v eur
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Tabuľka č. 2 - Bilaterálna rozvojová spolupráca v roku 2019
Krajina
Afganistan
Albánsko
Argentína
Arménsko
Azerbajdžan
Bielorusko
Bosna
Hercegovina
Burundi
Čierna Hora
Etiópia
Gruzínsko
Haiti
Irak
Irán
Jemen
Jordánsko
Južný Sudán

Objem v eur
299 100
443 980
1 600
15 830
1 680
54 870
a

463 480
4 520
564 930
171 290
556 030
115 050
273 170
111 980
100 000
4 520
303 120
9

Kambodža
Kazachstan
Keňa
Kuba
Kirgizsko
Kosovo4
Lesotho
Libanon
Severné
Macedónsko
Maledivy
Mexiko
Moldavsko
Mongolsko
Nepál
Palestína
Rwanda
Srbsko
Sudán
Sýria
Tadžikistan
Turecko
Uganda
Ukrajina
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Regionálna a
nešpecifikovaná
bilaterálna ODA
Spolu

23 820
5 950
2 304 890
7 890
10 640
257 280
24 560
642 360
260 150
3 000
75 000
889 970
21 940
7 000
105 690
25 190
1 232 950
5 350
134 380
10 000
1 693 420
67 440
1 277 660
10 000
30 000
22 080
6 465 480
19 099 240

V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu
nezávislosti Kosova.
4
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Graf č. 3 - Bilaterálna rozvojová spolupráca v roku 2019 podľa krajín
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Do programových krajín SlovakAid, ktorými sú v zmysle Strednodobej stratégie rozvojovej
spolupráce Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023 Gruzínsko, Keňa a Moldavsko,
smerovalo 17% z celkovej bilaterálnej ODA.

Tabuľka č. 3 – Región západného Balkánu – objemy bilaterálnej ODA SR podľa krajín
Krajina
Albánsko
Bosna a Hercegovina
Čierna Hora
Kosovo
Severné Macedónsko
Srbsko
Spolu

Objem v eur
443 980
463 480
564 930
257 280
260 150
1 232 950
3 222 770
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Graf č. 4 – Región západného Balkánu –bilaterálna ODA SR podľa krajín v %
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Najviac bilaterálnej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Slovenskej republiky pre
región západného Balkánu smerovalo do Srbska, nasledovala Čierna Hora, Bosna
a Hercegovina, Albánsko, Severné Macedónsko a Kosovo5. V prípade Srbska tvorili až dve
tretiny výdavkov (820 820 eur) náklady na vládne štipendiá. V ostatných krajinách tvorili
najdôležitejšiu časť výdavky na projekty dotačnej schémy SlovakAid, ako aj výdavky na
materiálnu humanitárnu pomoc určenú predovšetkým pre utečencov z tretích krajín.
Tabuľka č. 4 – Krajiny Východného partnerstva - objemy bilaterálnej ODA SR podľa krajín
Krajina
Arménsko
Azerbajdžan
Bielorusko
Gruzínsko
Moldavsko
Ukrajina
Spolu

Objem v eur
15 830
1 680
54 870
556 030
889 970
1 277 660
2 796 040

V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu
nezávislosti Kosova.
5
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Graf č. 4 – Región Východného partnerstva –bilaterálna ODA SR podľa krajín v %
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Z krajín Východného partnerstva patrili v roku 2019 k najväčším príjemcom rozvojovej
spolupráce a humanitárnej pomoci MZVEZ SR Ukrajina a Moldavsko. Výrazný podiel
Ukrajiny bol spôsobený humanitárnou pomocou a ďalšími aktivitami súvisiacimi
s odstraňovaním dôsledkov konfliktu na východe krajiny, aj v rámci aktivít predsedníctva
Slovenskej republiky v OBSE. V nasledujúcich rokoch očakávame nárast podpory pre
Gruzínsko ako tretej programovej krajiny SlovakAid (po Keni a Moldavsku). V roku 2019
nebola pre Gruzínsko vyhlásená samostatná dotačná výzva, žiadosti boli predkladané v rámci
výzvy na Východné partnerstvo.
Tabuľka č. 5 - Región východnej subsaharskej Afriky – bilaterálna ODA SR podľa krajín
Krajina
Burundi
Etiópia
Južný Sudán
Keňa
Rwanda
Uganda
Spolu

Objem v eur
4 520
171 290
303 120
2 304 890
25 190
67 440
2 876 450
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Graf č. 5 – Región východnej subsaharskej Afriky –bilaterálna ODA SR podľa krajín v %
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V rámci rozdelenia ODA SR v regióne východnej subsaharskej Afriky dominuje s podielom
80% Keňa ako jedna z programových krajín. Nasleduje Južný Sudán, v ktorom sú
z prostriedkov SlovakAid podporované iba humanitárne projekty.
Tabuľka č. 6 - Región Blízkeho východu – bilaterálna ODA SR podľa krajín v %
Krajina
Libanon
Irak
Sýria
Irán
Palestína
Jemen
Jordánsko
Spolu

Objem v eur
642 360
273 170
134 380
111 980
105 690
100 000
4 520
1 054 430
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Graf č. 6 – Región Blízkeho východu –bilaterálna ODA SR podľa krajín v %
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Rozvojová spolupráca so štyrmi krajinami Blízkeho východu bola v roku 2019 realizovaná
najmä prostredníctvom humanitárnych a post-humanitárnych projektov dotačnej výzvy
SAMRS, materiálnej humanitárnej pomoci a vládnych štipendií. Najväčším príjemcom ODA
SR bol Libanon s podielom 47%.
2.3 Vyhodnotenie aktivít v rámci prierezových tém
Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023 definuje dve prierezové
témy: 1. Životné prostredie a zmena klímy; 2. Rovnosť príležitostí. Pri posudzovaní
navrhovaných projektov a aktivít SlovakAid je kladený dôraz na ich integráciu.
Životné prostredie a zmena klímy
V roku 2019 boli na oblasť životného prostredia6 zamerané aktivity podporené zo zdrojov
SlovakAid v celkovej hodnote 5,92 mil. eur. Najvýznamnejšou mierou sa na tejto sume
podieľali príspevky MŽP SR do medzinárodných organizácií v hodnote 2,42 mil. eur.
Tabuľka č. 7 - Multilaterálna rozvojová pomoc zameraná na životné prostredie a zmenu klímy
Organizácia

Rámcový dohovor OSN
o zmene klímy (UNFCCC)
CITES
WMO
UNFCC Kyoto Protocol

ODA koef.

Uhradené (eur)

ODA (eur)

0,61

36 374,00

22 188,14

1
0,04
0,61

8 396,11
91 127,19
8 552,00

8 396,11
3 645,09
5 216,72

V zmysle metodiky OECD/DAC pre štatistické vykazovanie rozvojovej pomoci Converged Statistical Reporting
Directives for the Creditor Reporting System (CRS) and the Annual DAC Questionnaire
(DCD/DAC/STAT(2018)9).
6
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ITL UN FCCC
UNEP
Green Climate Fund
Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC)
Montreal protocol
Spolu

1
1
1

1 569,00
100000
1 814 058,96

1 569,00
100 000,00
1 814 058,96

1

100 000,00

100 000,00

1

364 077,00
2 524 154,26

364 077,00
2 419 151,02

Suma bilaterálnej rozvojovej pomoci zameranej na životné prostredie a zmenu klímy
predstavovala 3,49 mil. eur. Z toho na ochranu biodiverzity boli zamerané projekty v hodnote
616 tis. eur, na mitigáciu zmeny klímy 1,29 mil. eur, na adaptáciu na zmenu klímy 1,33 mil.
a na predchádzanie dezertifikácii 22 tis. eur. Tabuľka s podrobnejšími údajmi o bilaterálnej
rozvojovej pomoci zameranej na životné prostredie a zmenu klímy sa nachádza v prílohách.
Rovnosť príležitostí
Celková suma aktivít zameraných na oblasť rovnosti príležitostí realizovaných z prostriedkov
SlovakAid v roku 2019 predstavovala 5,56 mil. eur. Uvedená suma zahŕňa aj finančný
príspevok 50 tis. eur do organizácie UN WOMEN. Prehľad bilaterálnej rozvojovej pomoci
zameranej na rovnosť príležitostí sa nachádza v prílohách.
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3. Prehľad poskytovania rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky v
roku 2019 podľa ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej
správy
Na základe zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z. z. je MZVEZ SR koordinátorom poskytovania ODA
SR. Zároveň je gestorom medzirezortného programu 05T (Oficiálna rozvojová pomoc)
a medzirezortného programu 097 (Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných
organizácií).
Účastníkmi programu 05T v roku 2019 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 2019 boli MZVEZ SR, MF SR, MŠVVŠ SR, Úrad
priemyselného vlastníctva SR (ÚPV 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), Ministerstvo kultúry SR (MK 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)
Oficiálna rozvojová pomoc vykázaná MZVEZ SR a SAMRS dosiahla v roku 2019 sumu
15 906 687,62 eur, čo predstavuje 15,58% podiel na jej celkovom objeme. ODA realizovaná
prostredníctvom MZVEZ SR predstavovala sumu 7 904 000,12 eur (vrátane
administratívnych nákladov). Tento údaj zahŕňa len financie vykazované ako ODA v zmysle
pravidiel OECD/DAC so zohľadnením koeficientov pre jednotlivé medzinárodné organizácie,
ktorým boli príspevky poskytnuté. Celková suma príspevkov vyplatených MZVEZ SR bez
zohľadnenia koeficientov bola 17 280 853,27 eur. Výška administratívnych nákladov
MZVEZ SR a SAMRS v roku 2019 vykázaných ako ODA bola 1 779 849,76 eur. Objem ODA
SR realizovaný v roku 2019 prostredníctvom SAMRS bol 8 002 687,53 eur. Podrobný prehľad
rozvojovej spolupráce SAMRS sa nachádza v časti 4.
Uznesením vlády SR č. 40/2019 z 30. januára 2019 bola schválená Strednodobá stratégia
rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023, ktorá definuje základné východiská, ciele,
princípy a parametre politiky rozvojovej spolupráce na najbližších päť rokov.
Jednou z najdôležitejších udalostí v roku 2019 z pohľadu MZVEZ SR bolo slovenské
predsedníctvo v OBSE. V centre priorít predsedníctva, ako aj rozvojovej spolupráce bol
obyčajný človek a snaha o zlepšenie jeho životných podmienok. Predsedníctvo Slovenskej
republiky v OBSE malo s rozvojovou spoluprácou navyše výrazné prieniky z teritoriálneho
hľadiska, a to konkrétne v zameraní na regióny západného Balkánu a Východného partnerstva.
MZVEZ SR v roku 2019 aktívne využívalo synergiu rozvojovej spolupráce a predsedníctva v
OBSE v podobe aktivít zameraných na zlepšenie života obyvateľov partnerských krajín. Vďaka
aktivitám predsedníctva v OBSE bolo vytipovaných približne 30 užitočných projektov, ktoré
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boli podporené z prostriedkov ODA SR sumou viac ako 0,5 mil. eur.
V roku 2019 pokračovalo zefektívňovanie činnosti agentúry SAMRS, ktorá účinne čerpala
rozpočet, posilnila svoje interné kapacity, zaviedla systém externých odborných hodnotiteľov
a získala certifikát systému manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001
Systémy manažérstva kvality. Požiadavky. Zároveň získala oprávnenie na administráciu
fondov EÚ (Pillar Assessment) formou delegovanej spolupráce. SAMRS sa tak stala
oprávnenou na implementáciu rozvojových projektov financovaných z prostriedkov EÚ len ako
doteraz druhá agentúra z krajín EÚ 13.
Prostredníctvom konferencie „Quo vadis SlovakAid – Rozvojová spolupráca SR a odporúčania
OECD“, realizovanej v apríli 2019 bolo oficiálne zverejnené hodnotenie systému rozvojovej
spolupráce Slovenskej republiky zo strany výboru OECD/DAC. Jedným z hlavných
odporúčaní hodnotenia je potreba zvyšovania výdavkov na ODA SR v súlade
s medzinárodnými záväzkami - dosiahnuť podiel verejných výdavkov na ODA na
hrubom národnom dôchodku (HND) 0,33 % do roku 2030. Ani napriek dlhoročnej snahe
MZVEZ SR postupne zvyšovať objem výdavkov zo štátneho rozpočtu na aktivity ODA
záväzok ostáva nesplnený a je predmetom kritiky zo strany medzinárodného
spoločenstva.
V spolupráci s Talianskom a Európskou komisiou pokračovali v roku 2019 konzultácie
o implementácii druhej fázy projektu Integrovaného riadenia hraníc a migrácie v Líbyi
(IBM), ktorý je financovaný zo Zvereneckého fondu EÚ pre Afriku (celková hodnota projektu
je 45 mil. eur, v roku 2018 Slovenská republika prispela sumou 8,75 mil. eur). Na základe
dohody predsedov vlád krajín V4 a Nemecka zo dňa 7.2.2019 sa rozbehli rokovania o
spoločnom projekte v Maroku, zameranom na predchádzanie migrácii prostredníctvom
posilnenia národných mechanizmov hraničného manažmentu a na vytváranie podmienok pre
zvýšenie životnej úrovne (celková hodnota projektu je 30 mil. eur, Slovenská republika sa
zaviazala prispieť sumou 3,75 mil. eur).
Na realizácii rozvojovej spolupráce v Keni s využitím nástrojov EÚ sa aj v roku 2019 podieľala
SAMRS. Cieľom spoločného štvorročného projektu (2017-2021) krajín V4 v Keni je trvalo
zlepšiť potravinovú bezpečnosť a socioekonomickú situáciu 15 000 malých farmárov
prostredníctvom Bio a Fair Trade produkcie kešu orechov a sezamu. Uvedený projekt je
financovaný z prostriedkov Núdzového zvereneckého fondu Európskej únie pre stabilitu a
riešenie príčin nelegálnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike.
V auguste 2019 podpísala SAMRS zmluvu s rozvojovou organizáciou Self-Help Africa
(SHA), ktorá je grantovým manažérom a koordinátorom programu AgriFi. Slovenská republika
sa zaviazala prispieť do programu sumou 2,5 mil. EUR, čo je viac ako 10% celkových zdrojov
určených pre daný komponent. V roku 2019 SAMRS vyplatila SHA prvé dve splátky v celkovej
výške 1 250 000 eur (dve splátky po 625 tis. eur za roky 2019 a 2020). SHA v roku 2019
vyhlásila tri výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, do ktorých sa mohli zapojiť
partnerské organizácie slovenských subjektov.
V roku 2019 nadviazalo MZVEZ SR nové strategické partnerstvá s medzinárodnými donormi
i medzinárodnými rozvojovými a humanitárnymi organizáciami. V júni 2019 bolo
podpísané memorandum o porozumení s USAID o realizácii spoločného projektu v Severnom
Macedónsku, ktoré vychádza zo všeobecného memoranda o porozumení s USAID z roku
2018. Ďalšie významné memorandá ustanovujúce podmienky spolupráce boli uzatvorené
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s Medzinárodným výborom červeného kríža (ICRC) a Detským fondom OSN (UNICEF).
V roku 2019 pokračovalo napĺňanie rámcovej partnerskej dohody s UNESCO. Prvou
spoločnou iniciatívou v Keni je projekt „Water security for Turkana, Kenya“, ktorý je zameraný
na zabezpečovanie prístupu k čistej vode pre obyvateľov jedného z najchudobnejších kenských
regiónov Turkana.
MZVEZ SR pokračovalo v posilňovaní zapájania podnikateľského sektora do rozvojovej
spolupráce. Podpora zapájania podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce s využitím
rozvojových programov a nástrojov EÚ je jedným z hlavných komponentov partnerstva
MZVEZ SR a UNDP. SAMRS zároveň spustila inovovaný Program podnikateľských
partnerstiev, ktorého cieľom je podporiť synergiu medzi cieľmi rozvojovej spolupráce
Slovenskej republiky a podnikateľskými cieľmi v rozvojových krajinách a budovať udržateľné
kapacity miestnych partnerov.
3.2 Ministerstvo financií SR
V oblasti rozvojovej spolupráce sa v roku 2019 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.
Príspevky MF SR na ODA dosiahli v roku 2019 výšku 72,7 mil. eur, čo predstavovalo
približne 63% z celkovej ODA SR. Príspevok Slovenskej republiky do rozpočtu EÚ na
rozvojovú spoluprácu bol v roku 2019 49,965 mil. eur (pozn.: ide o predbežnú hodnotu, suma
ešte môže byť korigovaná zo strany EK) a do Európskeho rozvojového fondu (EDF) 17,181
mil. eur.
V roku 2019 MF SR zrealizovalo prvú tranžu splateného kapitálu vo výške 2 083 120,01 eur v
prospech Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj v súvislosti so zvyšovaním základného
imania. Cieľom financovania je mobilizácia zdrojov na rozvojové financovanie a zvýšenie
objemu operácií v krajinách, kde banka operuje. K zvyšovaniu základného imania došlo
predovšetkým v spojitosti s plnením cieľov udržateľného rozvoja.
V roku 2019 sa úspešne ukončili rokovania o 19. doplnení zdrojov Medzinárodného
združenia pre rozvoj (IDA), ktoré je z globálneho hľadiska najdôležitejším medzinárodným
fondom donorov pre najchudobnejšie krajiny sveta, pričom Slovenská republika by sa mala
podieľať sumou 2,87 mil. eur. Slovensko v rámci diskusie označilo za prioritné oblasti tému
riadenia a inštitúcií, klimatické zmeny, mobilizáciu súkromných zdrojov a dlhovú udržateľnosť.
Z geografického hľadiska sa Slovenská republika zameriava na krajiny, s ktorými má
dlhodobejšie vzťahy v rámci rozvojových iniciatív, napr. Tadžikistan, Mongolsko. Okrem toho
MF SR prispelo sumou 90 000 EUR na Iniciatívu na multilaterálne odpustenie dlhov
(MDRI) určenú vybraným rozvojovým krajinám IDA, ktorú bude podporovať aj najbližších 10
rokov celkovou sumou 1,41 mil. eur.
MF SR sa v spolupráci so srbskými partnermi taktiež podarilo vyriešiť dlhotrvajúce nejasnosti
v súvislosti s dlhom Srbskej republiky voči Slovenskej republike. Dlh vznikol ešte začiatkom
90. rokov minulého storočia ako zostatok na clearingovom účte medzi Juhoslovanskou
socialistickou federatívnou republikou a Českou a Slovenskou Federatívnou republikou.
Slovenská republika zostala po rozdelení Československa a po prepočte na srbskú časť dlhu
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pohľadávka vrátane úrokov vo výške viac ako 24,7 mil. USD. Dohoda o vyrovnaní dlhu bola
podpísaná 30. 5. 2019, ale do účinnosti vstúpila až v roku 2020. Preto bude odpustenie časti
dlhu (66% v súlade s podmienkami Parížskeho klubu) vykázané až za rok 2020.
V roku 2019 sa spolupráca s Medzinárodnou finančnou korporáciou (IFC) sústredila na
rozvoj partnerstva a zlepšenie informovanosti o produktoch IFC. Do spolupráce s IFC bola
zapojená EXIMBANKA SR ako hlavný partner pre IFC. Vychádzalo sa z úspešného
mapovania záujmov slovenských spoločností a výsledného zoznamu 21 slovenských firiem,
ktoré vyjadrili záujem o investičné projekty v rozvojových krajinách v spolupráci s IFC. MF
SR bude monitorovať progres dosiahnutý v nadväznosti na zrealizované mapovanie podľa
akčného plánu spolupráce s IFC.
V roku 2019 boli v rámci implementácie Fondu technickej asistencie v spolupráci s
Medzinárodnou investičnou bankou (MIB) zrealizované dva projekty: projekt v oblasti
potravinárstva na Kube a projekt v oblasti pôdohospodárstva vo Vietname. Pokračovali práce
na dvoch projektoch v oblasti energetickej efektívnosti a modernizácie verejného osvetlenia vo
Vietname. Okrem toho bola MIB zaradená medzi medzinárodné organizácie, ktoré sú
oprávnené vykazovať príspevky do základného imania ako ODA (vo výške 29 % z celkového
príspevku).
V roku 2019 Slovenská republika participovala na implementácii Fondu Iniciatívy pre
hospodársku odolnosť manažovaného Európskou investičnou bankou (EIB), cieľom ktorej
je podpora hospodárskeho rastu a stability v krajinách južného susedstva a západného Balkánu.
Do roku 2020 majú produkty EIB vo výške 6 miliárd eur a granty od donorov zmobilizovať
dodatočné investície v celkovej výške 15 miliárd eur. Aj s podporou príspevku MF SR vo výške
2 mil. eur, poskytnutého v roku 2017, bolo doteraz schválených 59 projektov v 12 krajinách.
V rámci spolupráce s Rozvojovou bankou Rady Európy (RB RE) prebieha podpora projektov
technickej asistencie a štúdie realizovateľnosti zo Slovenského fondu pre inkluzívny rast. V
roku 2019 MF SR poskytlo 1 mil. eur do fondu a uskutočnili sa tendre na projekty, v rámci
ktorých bol priestor pre zapojenie slovenských podnikateľských subjektov. V roku 2019 boli z
fondu podporené projekty na západnom Balkáne, cielené na oblasť vodného a odpadového
hospodárstva, energetickú efektívnosť a zdravotníctvo.
Spoločné aktivity s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR) pokračovali v príprave
nového inovatívneho finančného produktu EBOR v oblasti dlhopisov so sociálnym vplyvom.
Nastavili sa podmienky pre pilotný projekt v Arménsku „Armenia Dairy Social Impact Bond“,
čo prispelo k zviditeľneniu Slovenskej republiky ako prvého donora v oblasti dlhopisov EBOR
so sociálnym vplyvom. Okrem toho naďalej prebieha implementácia Fondu Partnerstva
východnej Európy pre energetickú efektívnosť a životné prostredie a Investičného rámca pre
západný Balkán, kde je Slovenská republika donorom.
V oblasti podpory slovenského podnikateľského sektora pokračovala v roku 2019
implementácia programu Rozvojmajstri (www.rozvojmajstri.com), ktorý je realizovaný
v rámci spolupráce medzi MF SR a UNDP. Rozvojmajstri boli aj v roku 2019 súčasťou siete
kontaktných
bodov
pre
súkromný
sektor
Svetovej
banky
PSLO
(http://www.worldbank.org/en/about/pslo). Ich úlohou bolo poskytovať odborné poradenstvo a
praktickú podporu slovenským firmám, ktoré majú záujem a potenciál na zapojenie sa do
tendrov medzinárodných finančných inštitúcií a organizácií. Do programu sa podarilo zapojiť
viac ako 40 relevantných slovenských firiem, ktorým bolo poskytnuté cielené poradenstvo. Tím
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Rozvojmajstrov poskytol v roku 2019 aj konzultačné služby pre EXIMBANKU SR v záujme
rozšírenia jej portfólia o tzv. implementáciu rozvojových finančných nástrojov EÚ. Taktiež sa
venovali podpore pri identifikácii vhodných projektov a mobilizácii slovenského súkromného
sektora pre Resource Mobilisation Facility. Jeho cieľom je na základe prieniku dopytu
regionálnych centier UNDP a expertízy slovenských podnikateľov identifikovať medzinárodné
rozvojové projekty s najvyššou pravdepodobnosťou úspechu a vytvoriť predpoklady na vstup
slovenskej expertízy do ich prípravnej fázy (štúdie uskutočniteľnosti).
V roku 2019 podporilo MF SR štúdie uskutočniteľnosti a/alebo prípravu technickej
dokumentácie v Čiernej Hore, Srbsku a Bosne a Hercegovine pre sektory infraštruktúry
(napr. verejné osvetlenie, vodné a odpadové hospodárstvo, a pod.), informačných a
komunikačných technológií, energetickej efektívnosti a zelených energií a inovácií. V polovici
z 10 tendrov UNDP boli úspešné slovenské firmy alebo konzorciá so slovenskou účasťou.
Úsilie EXIMBANKY SR o implementáciu schémy zvýhodnených vývozných úverov, ktorých
cieľom je zvýšenie angažovanosti slovenského súkromného sektora na rozvojových trhoch,
pokračovalo aj v roku 2019. Identifikované prekážky súvisiace s fungovaním finančného trhu
a percepcie úverovej schémy partnerskými krajinami, ktoré limitovali používanie nástroja v
praxi, boli riešené prostredníctvom novely zákonov č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej
banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 392/2015 Z. z. o
rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonanej zákonom
č. 281/2019 Z. z. Na základe predmetnej novely citovaných zákonov sa s účinnosťou od
1. októbra 2019 upravili podmienky poskytovania zvýhodnených vývozných úverov tak, aby
boli v praxi realizovateľné a poskytli aj východisko pre rozšírenie činností EXIMBANKY SR
o vykonávanie finančných nástrojov EÚ určených na rozvojovú spoluprácu. Inštitúcia sa bude
musieť podrobiť tzv. Pillar Assessment-u EÚ, t.j. formy zhodnotenia spôsobilosti inštitúcie
implementovať rozpočtové zdroje EÚ alokované v Európskom fonde pre udržateľný rozvoj
(EFSD).
Okrem spolupráce s podnikateľským sektorom sa aktivity MF SR a UNDP prostredníctvom
programu Verejné financie pre rozvoj (http://publicfinance.undp.sk) dlhodobo a cielene
orientujú na posilnenie odborných kapacít verejnej správy v partnerských krajinách v oblasti
riadenia verejných financií. Program je súčasťou projektu MF SR a UNDP Verejné a súkromné
financie pre rozvoj. V Moldavsku sa v roku 2019 nepodarilo plynule nadviazať na predošlú
spoluprácu v oblasti revízie výdavkov, ktorú viedol Medzinárodný menový fond. Aktivity
zamerané na posilnenie rozpočtových analytických kapacít v rezorte pôdohospodárstva boli
kvôli povolebným zmenám vo vláde presunuté na rok 2020. V Srbsku boli úspešne ukončené
aktivity na zlepšovanie riadenia verejných financií na piatich samosprávach. Spolupráca bola
zameraná na zefektívnenie riadenia vo vnútri samospráv (organizačná štruktúra, interný audit,
alokácia rozpočtu) a posilňovanie personálnych kapacít v plánovaní a implementácií projektov
financovaných EÚ.
V Čiernej Hore sa v roku 2019 technická asistencia MF SR sústredila najmä na metodickú
podporu pri príprave zákona o účtovníctve pre rozpočtové, príspevkové organizácie a
samosprávu (schválený parlamentom v novembri 2019), mapovaní rozdielov medzi starým a
novým zákonom v súvislosti s aplikáciou IPSAS štandardov a úprave formátov finančného
vykazovania. V oblasti účtovníctva a výkazníctva verejného sektora Čierna Hora pokračovala
vo vzdelávaní účtovníkov a vytváraní podmienok na zavedenie certifikovaného vzdelávania
cez projekt MF SR a Center of Excellence in Finance. V roku 2018 MF SR a Ministerstvo
financií Čiernej Hory (ďalej len „MF ČH“) uzavreli dohodu o priamej rozpočtovej podpore na
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1 mil. eur, s cieľom podporiť dlhodobú snahu Čiernej Hory riešiť reguláciu online hazardu.
Zámerom MF ČH je znižovať negatívne socioekonomické dopady hazardu, ako aj prispieť k
mobilizácii príjmov do štátneho rozpočtu. V roku 2019 bola vyplatená prvá časť podpory, vo
výške 500 000 eur. MF SR podporilo finančný príspevok aj technickou asistenciou v oblasti
hazardu, ktorú zabezpečili slovenskí experti. Druhá časť finančného príspevku v hodnote
500 000 eur bude vyplatená po splnení indikátorov v oblasti regulácie a monitoringu hazardu
definovaných v dohode medzi MF SR a MF ČH, s predpokladom realizácie do konca roku
2020.
Množstvo aktivít bolo v roku 2019 realizovaných v rámci projektu Transformatívne vládnutie
a financovanie II , implementovaného v partnerstve medzi MF SR a UNDP. Projekt, v roku
2019 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 roku 2019 MF SR a Svetová banka pokračovali v poskytovaní a promovaní e-learningového
programu na zdieľanie slovenskej expertízy a skúseností z reforiem v oblasti riadenia verejných
financií. Program je od júla 2018 sprístupnený na bezodplatné samoštúdium na vzdelávacej
platforme Svetovej banky Open Learning Campus (https://olc.worldbank.org/). Kurz slúži ako
doplnková aktivita k budovaniu odborných kapacít verejnej správy v partnerských krajinách a
posilňuje aspekt zavádzania inovatívnych prístupov do rozvojových aktivít MF SR. Zvyšuje sa
tak viditeľnosť a využiteľnosť slovenského know-how v rámci širšej celosvetovej expertnej
komunity.
Formou technickej asistencie MF SR a jeho rezortné organizácie realizovali 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 Slovenskej republike. V
roku 2019 MF SR uskutočnilo ôsmu expertnú misiu na Kube, čím ukončilo svoje pôsobenie v
tejto krajine. Poskytovanie technickej asistencie v oblasti riadenia verejných financií
realizovalo MF SR na základe Memoranda o spolupráci z roku 2014. Vzhľadom na vyčerpanie
tém technickej pomoci, ako aj v dôsledku jazykovej a geografickej vzdialenosti, prehodnotilo
MF SR ďalšie pokračovanie spolupráce. Na uvedené aktivity technickej asistencie a
administratívne výdavky spojené s rozvojovými aktivitami vynaložilo MF SR v minulom
roku spolu viac ako 172 000 eur. V sume sú zahrnuté napríklad náklady v súvislosti s členstvom
Slovenskej republiky v medzinárodných rozvojových iniciatívach a platformách (napr. Addis
Tax Initiative, Learn4Dev) a mzdové výdavky na zamestnancov, ktorí sa zaoberajú rozvojovou
spoluprácou, vrátane poradcu riaditeľa EBOR za Slovenskú republiku v rámci Konštituencie
EBOR.
3.3 Ministerstvo vnútra SR
MV SR poskytlo v roku 2019 ODA v celkovej hodnote 2 322 831,80 eur, ktorú tvorili členské
príspevky do medzinárodných organizácií, príspevky na projekty pre azylantov a na plnenie
spoločných úloh v medzinárodných misiách a operáciách civilného krízového manažmentu, ako
aj materiálna humanitárna pomoc.
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MV SR uhradilo v roku 2019 členský príspevok do IOM v objeme 80 843,59 eur (príspevok
hradí Prezídium Policajného zboru) a členský príspevok do Medzinárodného centra pre
rozvoj migračnej politiky (ICMPD) vo výške 40 196 eur.
Celková výška výdavkov na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č.480/2002 Z. z. o azyle
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – poskytovanie
pomoci žiadateľom o azyl a azylantom v roku 2019 predstavovala 718 286,43 eur. Uvedená
suma pozostáva zo:
1. všeobecných nákladov v celkovej výške 484 539,46, ktoré zahŕňali:
a) poskytovanie ubytovania pre žiadateľov počas azylovej procedúry v Slovenskej
republike v azylových zariadeniach a údržba zariadení (174 369,78 eur)
b) administratívne výdavky pokrývajúce mzdy na zamestnancov, ktorí pri výkone služby
pracujú priamo so žiadateľmi o azyl v azylových zariadeniach (310 169,68 eur)

2. špecifických nákladov vo výške 172 567,70 eur. Tieto zahŕňali: stravovanie, vreckové,
produkty základnej potreby (napr. hygienické pomôcky); základné výdaje na zdravotnú
starostlivosť; náklady na cestovanie pre žiadateľov o azyl za účelom vybavovania azylovej
procedúry.
3. spolufinancovania projektov pre žiadateľov o azyl zo štátneho rozpočtu na úrovni
25% vo výške 61 179,27 eur (uvedená suma je príslušná časť z celkových prostriedkov
vykázaných zo štátneho rozpočtu na položky, ktoré sú podľa OECD pravidiel oprávnené.
Zároveň prepočet reflektuje uplatniteľnosť položiek len na osoby vymedzené pravidlami, a
teda sa nevzťahuje na plný počet žiadateľov o azyl, ktorí pomoc cez projekty dostávajú).

MV SR bolo v roku 2019 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): EUAM Ukrajina –
(traja), EUBAM Ukrajina/Moldavsko – (dvaja), EULEX Kosovo – (traja), EUMM
Gruzínsko – (deviati), špeciálna monitorovacia misia OBSE na Ukrajine – (traja), OSN
UNSTAMIH/MINUJUSTH Haiti – (dvaja), 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: funkčný plat, príplatky, zahraničný príspevok a odmeny (907 686,00 eur),
poistné a príspevky do poisťovní (195 751,14 eur), tovary a služby (28 441,97 eur),
služobný plat - PN do 10 dní za príslušníka PZ (1 844,38 eur) a transfery a peňažné
náležitosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch (446,23 eur), čo spolu činilo (1 134
196,72 eur).
Za rok 2019 poskytla Slovenská republika materiálnu humanitárnu pomoc do zahraničia
v rámci rozvojovej spolupráce celkom deväťkrát. Pomoc bola poskytnutá týmto krajinám:
Ukrajina, Bosna a Hercegovina (štyrikrát), Libanon, Irán a Albánsko (dvakrát). Materiálna
humanitárna pomoc bola poskytnutá aj pre utečencov z tretích krajín nachádzajúcich sa na
území Grécka. Finančné vyjadrenie materiálnej humanitárnej pomoci poskytnutej MV SR
predstavuje 598 935,62 eur. Zoznam projektov materiálnej humanitárnej pomoci Slovenskej
republiky realizovaných v roku 2019 sa nachádza v prílohe č.3.
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3.4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MŠVVŠ SR v roku 2019 poskytlo celkovú ODA v objeme 1 792 632,56 eur, z toho suma
1 677 612,56 eur bola vynaložená na vládne štipendiá a príspevky pre študentov z 25 krajín
a bežné výdavky vysokým školám súvisiace so vzdelávaním vládnych štipendistov SR.
Administratívne náklady na rozvojovú agendu boli v roku 2019 vo výške 25 665 eur. Súčasťou
budovania štruktúr poskytujúcich rozvojovú pomoc je aj projekt „Slovenčina ako cudzí jazyk“,
ktorý zabezpečuje Univerzita Komenského v Bratislave. Náklady na tento projekt v roku 2019
predstavovali 89 355 eur.
3.5 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MPRV SR v roku 2019 poskytlo celkovo na ODA SR sumu 754 937,99 eur, pričom jej
multilaterálna časť činila 724 614,99 eur a bilaterálna 30 323 eur. Najväčšiu položku tvoril
členský príspevok do Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO)
vo výške 668 564,79 eur. MPRV SR ďalej prispelo do fondu na základe Dohovoru OSN pre
boj proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom (UNCCD) sumou 11 310 eur.
Príspevok MPRV SR do Európskej a stredozemskej organizácie na ochranu rastlín (EPPO)
predstavoval 26 830 eur. Do Medzinárodnej asociácie pre skúšanie osív (ISTA) MPRV SR
poskytlo 17 910,20 eur.
V rámci bilaterálnej rozvojovej spolupráce realizovalo MPRV SR prostredníctvom Národného
potravinárskeho a poľnohospodárskeho centra – Výskumného ústavu potravinárskeho
(NPPC-VÚP) pravidelný projekt pod názvom „Odborná a technická podpora krajín strednej a
východnej Európy v oblasti potravinových databáz“. Budovaním kvalitných poznatkov v
oblasti potravinových databázach a nutričného zloženia potravín sa prispieva k zlepšeniu
potravinovej bezpečnosti a výživy, k napĺňaniu priorít FAO v regióne ako aj SDGs. Úloha
odbornej pomoci mala za cieľ budovanie kapacít, odbornú a technickú podporu vybraných
rozvojových krajín. V roku 2019 bola v rámci tejto úlohy poskytnutá pomoc Albánsku a
Kirgizsku, a to formou zabezpečenia účasti na medzinárodnom kurze o tvorbe a využívaní
potravinových databáz a formou individuálneho školenia na pracovisku NPPC-VÚP. Úlohou
bola taktiež zabezpečená účasť na medzinárodnej konferencii a bol poskytnutý databázový
program Daris, ktorý je vyvíjaný na NPPC - VÚP. Celkovo bolo na túto formu bilaterálnej
rozvojovej spolupráce čerpaných z podprogramu 05T04 30 323 eur.
3.6 Ministerstvo životného prostredia SR
V roku 2019 MŽP SR realizovalo bilaterálnu a multilaterálnu rozvojovú spoluprácu
prostredníctvom vecných útvarov a rezortných organizácií formou projektovej spolupráce
zameranej na odovzdávanie skúseností partnerským inštitúciám v štátoch západného Balkánu
a Východného partnerstva a formou úhrady príspevkov do medzinárodných organizácií.
Rezortné organizácie sa zapojili do výziev SAMRS a vyvíjali tiež aktivitu na pôde
medzinárodných organizácií.
Z prostriedkov MŽP SR bola v roku 2019 financovaná ODA SR vo výške 2 433 027,17 eur.
Najvýznamnejšiu časť tvoril príspevok do Zeleného klimatického fondu (GCF/IBRD) vo
výške 1 814 058,96 eur. Príspevok je určený na financovanie projektov zameraných na boj proti
zmene klímy. Finančne významný bol aj členský príspevok do Multilaterálneho fondu pre
implementáciu Montrealského protokolu vo výške 364 077,10 eur. Fond slúži na realizáciu
projektov na vylúčenie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme v štátoch, ktoré pracujú
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podľa článku 5.1 (rozvojové štáty). Do Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) bolo
poukázaných 100 000 eur. 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. Príspevok v rovnakej výške, 100 000 eur, bol poskytnutý na Medzivládny panel
pre zmenu klímy (IPCC). Určený bol na financovanie nákladov na cestovanie expertov
a delegátov z rozvojových krajín, nákladov na zasadnutia vrátane tlmočenia, publikáciu
a preklad správ IPCC, informačné aktivity a fungovanie Sekretariátu IPCC. Ďalšie finančné
príspevky boli určené na podporu Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými
druhmi (CITES) – 8 396,11 eur a Dohovoru o zmene klímy (UN FCCC) – tri príspevky
v celkovej výške 46 495 eur.

V júni 2019 sa uskutočnil odborný kurz „Manažment vodných zdrojov a zmena klímy“
organizovaný MZVaEZ SR a SAMRS s odbornou garanciou MŽP SR v rámci trilaterálnej
spolupráce Slovenskej republiky, Izraela a štátov Východného partnerstva, ktorý bol
zameraný na zdieľanie skúseností z oblasti monitorovania vôd, dodávok pitnej vody,
čistenia odpadových vôd, monitorovania a hodnotenia klimatického režimu a
monitorovania sucha. MŽP SR odborne garantovalo a bolo hostiteľom študijnej návštevy
srbskej delegácie v SR na prelome septembra a októbra 2019 zameranej na problematiku
zmeny klímy, skúsenosti s implementáciou medzinárodných dohovorov v oblasti zmeny
klímy, Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, politiky EÚ v oblasti zmeny klímy a domácej
environmentálnej politiky s dôrazom na adaptáciu, mitigáciu a prepojenie s ochranou
prírody a biodiverzity. Odborný vklad poskytol aj Slovenský hydrometeorologický ústav.
Uskutočnili sa exkurzie v teréne vrátane prehliadky Vodnej elektrárne Gabčíkovo a
exkurzie v Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy s odborným výkladom Štátnej
ochrany prírody SR ako aj Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia BROZ.
Zástupcovia Severného Macedónska a Srbska sa zúčastnili druhého Európskeho fóra pre
čisté ovzdušie (EU Clean Air Forum), ktoré sa konalo v dňoch 28. a 29. novembra 2019 v
Bratislave a ktoré bolo zamerané na hľadanie účinných riešení zvyšovania kvality ovzdušia.
Fórum poskytlo platformu pre štruktúrovaný dialóg, výmenu skúseností, osvedčených
postupov z praxe a zvyšovanie kapacít zainteresovaných strán. Študijná cesta bola
financovaná zo zdrojov SAMRS a organizačne zabezpečená MŽP SR. Paralelne sa
uskutočnilo neformálne rokovanie zástupcov Severného Macedónska, Srbska, MŽP SR,
SHMÚ, SAŽP, Svetovej banky a Európskej federácie čistého ovzdušia (EFCA) s cieľom
identifikovať možnú spoluprácu v oblasti ochrany ovzdušia.
Rezortné organizácie MŽP SR sú v pomoci svojim zahraničným partnerom z rozvojových
krajín aktívne aj prostredníctvom využívania nástrojov SAMRS. Slovenský
hydrometeorologický ústav realizoval v roku 2019 dotačný projekt v Gruzínsku, Výskumný
ústav vodného hospodárstva v Gruzínsku a Moldavsku, Slovenská agentúra životného
prostredia v Moldavsku. Uvedené tri organizácie, ako aj samotné MŽP SR sa podieľali na
realizácii viacerých študijných návštev v rámci technickej pomoci partnerským krajinám.
Významným podujatím bol týždenný workshop v oblasti bezpečnosti priehrad pre odborníkov
z Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu a Uzbekistanu, ktorý v októbri 2019 zrealizovala
Vodohospodárska výstavba š. p.
3.7 Ostatné ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy
Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) realizuje rozvojovú spoluprácu formou aktívneho
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zapájania sa do rozhodovacích procesov v rámci spoločnej obchodnej politiky EÚ a aktivít
v rámci multilaterálnych organizácií a inštitúcií. V roku 2019 prispelo na ODA SR celkovou
sumou 686 118,06 eur a to formou členského príspevku do rozpočtu Svetovej obchodnej
organizácie (WTO).
Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) poskytlo v roku 2019 formou členského príspevku
do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) multilaterálnu ODA v objeme 697 847,24 eur.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) realizovalo ODA v roku 2019
formou členského príspevku do Medzinárodnej organizácie práce (ILO) v objeme 503 788
eur. Slovenská republika sa pravidelne každý rok zúčastňuje na Generálnej konferencii ILO,
ktorá je najvyšším orgánom tejto organizácie. Slovenská republika 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) prispel formou riadneho členského príspevku do
Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo výške 535 918 eur. Dobrovoľný
príspevok ÚJD SR do Fondu technickej spolupráce MAAE (TCF) predstavoval v roku 2019
čiastku 132 694 eur.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) poukázalo v roku 2019 členský príspevok
do Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) vo výške 140 782,72 eur. MDV SR zároveň
v priebehu roku 2019 realizovalo dve platby do Svetovej poštovej únie (UPU). Išlo o členské
príspevky na rok 2019 a 2020 v celkovej sume 243 615,67 eur.
Ministerstvo kultúry SR (MK SR) bolo v roku 2019 zapojené do multilaterálnej rozvojovej
spolupráce, ktorú realizovalo formou úhrady členského príspevku do Medzinárodného fondu
pre kultúrnu diverzitu UNESCO na rok 2020 v objeme 4 500 eur. 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 (MO SR) prostredníctvom Ústredia ekumenickej pastoračnej
služby v OS SR a OZ SR a v spolupráci s ďalšími aktérmi najmä MV SR, MZVEZ SR
poskytlo v roku 2019 humanitárnu pomoc Slovenskej republiky do zahraničia v celkovom
objeme 32 298,10 eur z prostriedkov 05T0B. Uvedený finančný objem nezahŕňa materiál detské oblečenie zo zbierok šatstva v rámci OS SR, ktoré v snahe o budovanie spolupatričnosti
medzi ich príslušníkmi poskytujeme ako pomoc Slovenskej republiky do krajín, kde je to
potrebné. S cieľom koherencie politík pre rozvoj v kontexte civilno-vojenskej spolupráce
v krajinách pôsobenia OS SR bola humanitárna pomoc Slovenskej republiky poskytnutá pre
obyvateľstvo Bosny a Hercegoviny (v 4 prípadoch), prijímateľ pomoci bol Červený kríž (ČK)
Foča, ČK Čajniče, ČK Ključ ako aj utečenecký tábor v Bihači a Hadžiči. Prijímateľom
materiálnej pomoci pre zemetrasením postihnuté obyvateľstvo v Albánsku bolo Generálne
riaditeľstvo rezerv Albánska (z finančného hľadiska bude pomoc Albánsku vykázaná za rok
2020). Aj v roku 2019 sa podarilo vypraviť humanitárnu pomoc Slovenskej republiky do
Afganistanu pre školu v Mazar-e-Sharif, v podobe školských rovnošiat a obuvi pre deti ako
úspešné pokračovanie dlhodobého projektu.
26

4. Prehľad bilaterálnej rozvojovej spolupráce MZVEZ SR / SAMRS
v roku 2019
SAMRS je rozpočtovou organizáciou MZVEZ SR. Jej poslaním je zabezpečiť realizáciu
ODA SR v súlade s programovými a koncepčnými dokumentami MZVEZ SR a vlády SR,
záväznými dokumentami EÚ, dokumentami OSN, Organizácie pre ekonomickú spoluprácu
a rozvoj (OECD), ako aj ostatnými medzinárodnými organizáciami a záväzkami. Realizáciu
rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci zabezpečuje budovaním kapacít, zdieľaním
skúseností, vysielaním dobrovoľníkov a expertov, ako aj podporou podnikateľského prostredia
v súlade so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 až 2023.
SAMRS realizovala aktivity podľa vládou SR schváleného Zamerania bilaterálnej rozvojovej
spolupráce na rok 2019 a indikatívneho rozpočtu. Z nástrojov rozvojovej spolupráce sa
využívali dotácie pre slovenské organizácie, finančné príspevky na humanitárnu pomoc alebo
spoluprácu poskytovanú zahraničným subjektom a finančné príspevky poskytované
zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky (tzv. mikrogranty) na podporu aktivít miestnych
organizácií v partnerských krajinách prostredníctvom zastupiteľských úradov Slovenskej
republiky v zahraničí. Okrem spolupráce s domácimi a zahraničnými organizáciami, SAMRS
financovala aj aktivity na budovanie kapacít, zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej
spolupráci a odovzdávanie skúseností.
Schválený rozpočet SAMRS na rok 2019 predstavoval sumu 7 226 162 eur. V priebehu roka
bol prostredníctvom rozpočtových opatrení a interných rozpočtových opatrení upravený na
sumu 7 829 177 eur. K 31.12.2019 bolo celkové čerpanie rozpočtu SAMRS vo výške
7 826 251,67 eur, čo predstavuje 99,96% k upravenému rozpočtu. Výdavky na prevádzku
SAMRS v roku 2019 predstavujú sumu 604 712,60 eur. Podrobnejší prehľad čerpania rozpočtu
SAMRS sa nachádza v nasledujúcich tabuľkách.
Tabuľka č. 8 Prehľad čerpania finančných prostriedkov v roku 2019
Ekonomická
klasifikácia
610
Mzdy,
platy,
služobné príjmy a ostatné
vyrovnania
620 Poistné a príspevok
do poisťovní
630 Tovary a služby

Schválený
rozpočet v eur

Upravený
rozpočet v eur

Čerpanie
eur

v

%
podiel
k upravenému
rozpočtu

195 307

321 354

321 353

100

65 623

119 621

119 621

100

91 712

317 249

314 803

99,23

640 Bežné transfery

6 873 520

7 070 953

7 070 475

99,99

SPOLU

7 226 162

7 829 177

7 826 252

99,96

Tabuľka č. 9 Prehľad iných výdavkov SAMRS v roku 2019
Iné výdavky
Alokácia v eur
Čerpanie v eur
Administratívne náklady SAMRS
353 642
589 186,12
Rozvojoví diplomati (KE, MD,
153 589
160 909,00
GE)
Verejná informovanosť
70 000
41 829,08

27

Budovanie kapacít SAMRS a
aktérov ODA a hodnotenie
žiadostí o dotácie
Evaluácia projektov

10 000

9 345,56

150 000

0,00

Audit projektov

50 000

20 508,66

Spolu

787 231

821 778,42

4.1 Dotácie
Prostredníctvom nástroja dotácie boli financované okrem rozvojových a humanitárnych
projektov v programových a prioritných regiónoch aj ďalšie intervencie v oblasti globálneho
a rozvojového vzdelávania v Slovenskej republike (v spolupráci s mimovládnymi
organizáciami, univerzitami, školami a medzinárodnými organizáciami) a zapájanie
podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce, s cieľom posilniť sociálny a ekonomický
rozvoj v chudobných krajinách. Podporu získali aj projekty financované z rozvojových
nástrojov EK, do ktorých sa úspešne zapojili slovenské organizácie (tzv. spolufinancovanie
rozvojových projektov EÚ), projekt budovania kapacít a vysielanie dobrovoľníkov a expertov
do rozvojových krajín. V priebehu roka 2019 SAMRS vyhlásila 14 výziev na predkladanie
žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.
Tabuľka č. 10 – Prehľad výziev SAMRS na predloženie žiadostí o dotácie v roku 2019
Výška
Alokácia v
Číslo výzvy
Názov
schválených
eur
dotácií v eur
Podpora rozvojových intervencií –
SAMRS/2019/KE/1
700 000
740 475,62
Kenská republika
Podpora rozvojových intervencií SAMRS/2019/MD/1
500 000
399 341,00
Moldavsko
Podpora odovzdávania skúseností SAMRS/2019/ZB/1
400 000
343 371,05
západný Balkán
Podpora odovzdávania skúseností SAMRS/2019/VP/1
300 000
285 768,00
Východné partnerstvo
Podpora rozvojových intervencií SAMRS/2018/SSA/1
200 000
251 118,40
Východná subsaharská Afrika
Podpora humanitárnej a
posthumanitárnej pomoci v regióne
SAMRS/2019/HUM/1
1 000 000
999 962,40
Blízkeho východu s v Južnom
Sudáne
Podpora rozvojových intervencií –
SAMRS/2019/AFG/1
100 000
99 976,00
Afganistan
Podpora pri odstraňovaní následkov
SAMRS/2019/UA/1
300 000
199 888,00
ozbrojeného konfliktu - Ukrajina
Podpora globálneho a rozvojového
SAMRS/2019/RV
50 000
52 474,00
vzdelávania
SAMRS/2019/BK/1
SAMRS/2019/EK/1

Budovanie kapacít a partnerstiev
Spolufinancovanie rozvojových

50 000
80 000

50 000,00
22 312,00
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SAMRS/2019/D/1
SAMRS/2019/PPP/1
SAMRS/2019/PPP/2

projektov EÚ
Vysielanie dobrovoľníkov a
expertov-dobrovoľníkov do
rozvojových krajín
Program nových podnikateľských
partnerstiev
Podpora nových podnikateľských
partnerstiev

Spolu

258 931

223 051,00

500 000

435 392,78

70 000

59 260,00

4 508 931

4 162 390,25

4.1.1 Podpora rozvojových intervencií – Kenská republika
Keňa je tradičným rozvojovým partnerom Slovenskej republiky a kľúčovým partnerom v
oblasti bilaterálnej rozvojovej spolupráce. Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu v
roku 2019 bola podpora udržateľného a spravodlivého sociálno-ekonomického rozvoja Kenskej
republiky prostredníctvom intervencií v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, potravinovej
bezpečnosti a podpory podnikania. Výzva reflektovala nasledujúce sektorové priority:
1. kvalitné vzdelávanie - zníženie úrovne nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu
ku kvalitnému vzdelávaniu a získavaniu praktických zručností;
2. dobré zdravie - zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov s osobitným dôrazom na deti
a matky sprístupnením kvalitnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti;
3. potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo, infraštruktúra a udržateľné
využívanie zdrojov – posilnenie potravinovej bezpečnosti budovaním odolnosti
miestnych komunít voči dopadom zmeny klímy v poľnohospodárstve;
4. podpora trhového prostredia - podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom
udržateľného ekonomického rozvoja.
V rámci dotačnej výzvy boli v roku 2019 schválené 3 projekty v celkovej sume 740 475,62
eur.
Projekt „Rozšírenie kapacity základnej školy Filip Neri s perspektívou strednej školy – fáza 2“
priamo nadväzuje na intervenciu podporenú v roku 2018 a jeho primárnym cieľom je
skvalitnenie výučby vo vidieckej oblasti Joska. Nosnou aktivitou je rozšírenie základnej školy
(postavenej aj vďaka podpore SlovakAid) o nadstavbu strednej školy. Cieľovou skupinou je
450 žiakov ZŠ, ktorí budú mať možnosť pokračovať vo vyššom strednom vzdelávaní. Zároveň
sa vďaka projektu rozšíri vzdelávacie kurikulum o tri nové vedecké predmety (biológia,
chémia, domáce vedy - zdravoveda, prvá pomoc a náuka o spoločnosti). Kombinácia základnej
a strednej školy ako inštitúcie poskytujúcej spoločné vzdelávanie je v súlade s novou
schválenou reformou vzdelávania v Keni. Projekt bol podporený sumou 249 999 eur,
realizátorom je Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.
Cieľom projektu „Vybudovanie pilotného zariadenia pre produkciu a výskum potravinársky
využiteľného hmyzu v Kenskej republike“ podporeného sumou 249 846,62 eur je vytvorenie
materiálnych podmienok a transfer know-how pre semi-industriálnu produkciu jedlého hmyzu
a vývoj nových technológií jeho masového chovu. Projektový zámer hľadá nové alternatívne
zdroje výživy človeka, medzi ktoré patrí aj produkcia jedlého hmyzu v kontrolovaných
podmienkach. Aktivity sú zamerané na vybudovanie a prevádzku pilotného zariadenia pre
produkciu a výskum jedlého hmyzu na partnerskom pracovisku, vypracovanie návrhu využitia
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ďalších druhov a vývoj metodiky masového chovu minimálne jedného kenského pôvodného
druhu. Zároveň využitie druhov vyvíjajúcich sa v zbytkoch spracovaného tropického ovocia
znižuje náklady na produkciu hmyzu a umožňuje ekologickú likvidáciu odpadu. Produkcia
jedlého hmyzu je tiež vhodná ako komerčná aktivita pre malých a stredných farmárov
a podnikateľov. Realizátorom projektu je nezisková organizácia Medicínska alternatíva.
Hlavným cieľom projektu „Lepší prístup k zručnostiam pre mládež v kraji Marsabit“ je
prispieť k zníženiu nezamestnanosti mladých ľudí v chudobnom kraji Marsabit budovaním
praktických zručností. Nosnou aktivitou je otvorenie nového elektrotechnického kurzu so
špecializáciou solárne technológie. V rámci projektu budú zrealizované aj aktivity smerujúce k
vyššej konkurencieschopnosti absolventov na pracovnom trhu (seminár profesijnej orientácie,
tréning podnikateľských zručností, distribúcia štartovacích balíčkov, umiestňovanie
absolventov na trhu práce a sprevádzanie absolventov). Zároveň bude v areáli zriadený
dievčenský internát s cieľom zlepšiť prístup k vzdelávaniu pre ženy z vidieka. Projekt získal
dotáciu 240 630 eur, realizátorom je SAVIO, o.z.
Projektová iniciatíva V4
V roku 2019 pokračovala implementácia spoločného projektu krajín V4 v Keni, v pobrežných
oblastiach Kilifi, Kwale a Lamu. Projekt má hodnotu 1,9 mil. eur a je financovaný zo zdrojov
Zvereneckého fondu EÚ pre Afriku. Cieľom štvorročného projektu (2017-2021) je trvalo
zlepšiť potravinovú bezpečnosť a socioekonomickú situáciu 15 000 malých farmárov
prostredníctvom Bio a Fair Trade produkcie kešu orechov a sezamu. V roku 2019 bolo do
projektu zapojených 15 367 malých farmárov. K septembru 2019 bolo farmárom
distribuovaných 451 000 sadeníc z celkového predpokladaného počtu 900 000 sadeníc. Od roku
2019 je produkcia kešu orechov v projekte Fair Trade certifikovaná (World Fair Trade
Organisation) a BIO certifikovaná (Ecocert). Napriek nestabilnej politickej situácii v regióne
bola v júni 2019 založená škôlka na pestovanie kešu sadeníc v Lamu. Na projekt nadväzuje aj
plánovaná výstavba továrne na spracovanie kešu orechov v Kilifi. I keď vybudovanie továrne
nebude hradené z finančných prostriedkov projektu, jej otvorenie je žiadúce k dosiahnutiu
celkovej udržateľnosti iniciatívy.
Spoločné programovanie rozvojovej spolupráce EÚ v Keni (SP)
Slovenská republika sa v Keni aktívne zapája do mechanizmu spoločného programovania.
Konkrétne ide o finančne najvýznamnejší komponent KILIMO-VC programu AgriFi Kenya.
Jeho cieľom je podpora produktívnych, adaptovaných a na trh integrovaných malých
poľnohospodárov v krajine. V praxi sa zameriava na zlepšenie integrácie hodnotového
reťazca drobných farmárov a pastierov, poskytnutím stimulov na investície do
agropotravinárskeho sektora. Dňa 23.8.2019 agentúra SAMRS podpísala zmluvu s rozvojovou
organizáciou Self-Help Africa (SHA), ktorá je grantovým manažérom a koordinátorom
programu AgriFi. SHA v roku 2019 vyhlásila tri výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie. Slovenská republika sa zaviazala prispieť do programu sumou 2,5 mil. eur, čo je viac
ako 10 % celkových zdrojov určených pre daný komponent. V roku 2019 SAMRS vyplatila
SHA prvé dve splátky v celkovej výške 1 250 000 eur (dve splátky po 625 tis. eur za roky 2019
a 2020).
Spolupráca s UNESCO
V roku 2019 pokračovalo napĺňanie rámcovej partnerskej dohody s UNESCO. Prvou
spoločnou iniciatívou v Keni je projekt „Water security for Turkana, Kenya“, ktorý je
zameraný na zabezpečovanie prístupu k čistej vode (zásobovanie, infraštruktúra, sanitácia) pre
obyvateľov jedného z najchudobnejších kenských regiónov Turkana. UNESCO v decembri
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2019 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie.
4.1.2 Podpora rozvojových intervencií – Moldavsko
Slovenská republika podporuje transformačné úsilie Moldavska, jeho ekonomický rast a
poskytuje mu pomoc pri implementácii reforiem. Moldavsko zároveň predstavuje príležitosť
pre zapájanie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce. Výzva v roku 2019 bola zameraná
na podporu udržateľného a spravodlivého sociálno-ekonomického rozvoja Moldavskej
republiky prostredníctvom intervencií v oblasti dobrej správy vecí verejných, infraštruktúry a
udržateľného využívania zdrojov, ako aj tvorby trhového prostredia. Hlavnými sektorovými
prioritami boli:
1. dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti – zdieľanie
reformných skúseností Slovenskej republiky, podpora budovania stabilného a
demokratického Moldavska s efektívne fungujúcou štátnou správou, samosprávou a
silnou občianskou spoločnosťou;
2. infraštruktúra a udržateľné využívanie zdrojov – zlepšenie kvality života a zdravia
obyvateľov Moldavska prostredníctvom efektívneho a udržateľného manažmentu
vodných zdrojov, odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia;
3. podpora tvorby trhového prostredia - zlepšenie výkonnosti podnikateľského sektora
prostredníctvom podpory zavádzania inovácií v mikro, malých a stredných podnikoch
a podpory udržateľnej zamestnanosti.
V roku 2019 boli v rámci výzvy na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie schválené tri
projekty v celkovej výške 399 341 eur.
Hlavným cieľom projektu „Podpora demokracie, nezávislosti a transparentnosti kľúčových
verejných inštitúcií v Moldavsku“ je podpora verejnej diskusie o stave a vývoji demokracie,
posilnenie nezávislosti kľúčových regulačných a justičných inštitúcií, ako aj zvýšenie
transparentnosti a zavádzania protikorupčných opatrení v štátnych podnikoch a samosprávach
v Moldavsku. Projekt bol podporený sumou 101 840 eur, realizátorom je Inštitút pre
ekonomické a sociálne reformy.
Projektová iniciatíva „Budovanie inštitucionálnych kapacít na posilnenie efektívneho
fungovania manažmentu v odpadovom hospodárstve“ sa zameriava na zefektívnenie
manažmentu v oblasti odpadového hospodárstva a ochranu životného prostredia na
legislatívnej úrovni s cieľom predísť a znížiť nepriaznivý vplyv nakladania s odpadmi vrátane
nebezpečných odpadov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prostredníctvom školení
environmentálnych expertov/inšpektorov, vypracovaním analýzy súčasného stavu
dodržiavania zákona a odporúčaní v oblasti legislatívy odpadového hospodárstva. Projektu bola
schválená dotácia vo výške 141 386 eur, realizátorom je Slovenská agentúra životného
prostredia.
Zámerom projektu “Zaangažovanie samospráv a občianskej spoločnosti do rozvoja Gagauzska
a regiónu Taraclia“ je zefektívnenie poskytovania služieb občanom zriadením nových
klientskych centier a podporou informatizácie v existujúcich centrách, ako aj zvýšenie
transparentnosti samospráv. Projekt má tiež za cieľ zvýšiť participáciu mládeže zo
znevýhodnených vidieckych oblastí na riadení vecí verejných prostredníctvom tréningov,
individuálneho poradenstva a vypracovanie analýzy a odporúčaní na zlepšenie právneho rámca
na fungovanie MVO v regióne. Slovenská republika podporila projekt dotáciou vo výške
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156 115 eur, realizátorom je Človek v ohrození, n.o.
4.1.3 Podpora rozvojových intervencií – západný Balkán
Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v roku 2019 bola podpora
demokratizačných a reformných procesov formou zdieľania transformačných skúseností
Slovenskej republiky v relevantných oblastiach, podpora kvality života a zdravia obyvateľov
a výkonnosť podnikateľského sektora. Výzva bola teritoriálne zameraná na krajiny západného
Balkánu, konkrétne Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo7, Severné
Macedónsko a Srbsko. Výzva bola zameraná na tri sektory:
1. podpora dobrej správy vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti zdieľaním reformných skúseností Slovenskej republiky podporiť efektívne fungujúcu
štátnu správu, samosprávu a silnú občiansku spoločnosť;
2. infraštruktúra a udržateľné využívanie zdrojov - zlepšenie kvality života a zdravia
obyvateľov prostredníctvom udržateľného rozvoja infraštruktúry, udržateľného
využívania zdrojov a ochrany životného prostredia;
3. podpora tvorby trhového prostredia - zlepšenie výkonnosti podnikateľského sektora
prostredníctvom podpory zavádzania inovácií v mikro, malých a stredných podnikoch
a podpory udržateľnej zamestnanosti.
V rámci výzvy boli udelené 4 dotácie v celkovej výške 343 371,05 eur.
Cieľom projektu „Národný konvent o EÚ v Albánsku“ je pokračovať v zapájaní širšej odbornej
verejnosti zo všetkých segmentov spoločnosti do tvorby národných pozícií v agende európskej
integrácie; transfer slovenského know-how z politickej, ekonomickej a spoločenskej
transformácie; ako aj udržanie interaktívneho informačného zdroja o európskej integrácii a
posilnenie kapacít Albánska pre rokovania o vstupe do EÚ. V rámci projektu sa počíta s
pôsobením štyroch pracovných skupín zameraných na sociálnu politiku a politiku
zamestnanosti; spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť; poľnohospodárstvo; regionálnu politiku
a koordináciu štrukturálnych nástrojov. Projektu bola udelená dotácia vo výške 99 996 eur,
realizátorom je Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.
Podporený bol tiež projekt „Zlepšenie inovačného ekosystému Albánska podporou vzniku
a akcelerácie mladých inovatívnych firiem.“ Jeho hlavným cieľom je vzdelávanie a zlepšovanie
podporných mechanizmov pre mladých podnikateľov a start-upy v Albánsku, ako aj intenzívny
a praktický tréning pre mladých podnikateľov zameraný na rozvinutie businessu a zlepšenie
schopnosti prezentácie firiem s cieľom prilákať investície či klientov. Dotácia bola schválená
vo výške 95 285 eur, realizátorom je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity,
o.z..
Projekt „Komplexné riadenie sídiel“ má prispieť k zvyšovaniu kompetencií samospráv v
Srbsku a ich odbornosti pri hospodárskom, environmentálnom a sociálnom plánovaní a riadení
rozvoja miest a priľahlých regiónov. Geograficky sa projekt zameriava na srbské samosprávy
Zrenjanin, Sremska Mitrovica a Golubac a ich priľahlé územia - stredobanátsky obvod až po
územie Braničevo. Aktivity projektu sú rozdelené do troch oblastí: (1) odborná príprava na
Slovensku a študijné návštevy v obciach osvedčených postupov a riadenia, (2) participačné
okrúhle stoly a konferencia v spomínaných samosprávach a (3) spoločná príprava strategických
rozvojových dokumentov. Projekt bol podporený sumou 67 153,05 eur, realizátorom je
V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu
nezávislosti Kosova.
7
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Slovenská technická univerzita v Bratislave.
Hlavným cieľom projektu „Odovzdávanie skúseností v oblasti digitalizácie verejnej správy v
krajinách západného Balkánu“ je zdieľanie reformných skúseností Slovenskej republiky a
podpora efektívnej štátnej správy Severného Macedónska a Srbska v oblasti digitalizácie
verejnej správy v rámci eurointegračného procesu. Cieľom je zapojenie tretieho sektora do
procesov tvorby príslušných politík a poskytnutie odporúčaní k rozvoju dátových zdrojov
verejnej správy a bezpečnostných informačných systémov. Slovenská republika projekt
podporila sumou 80 937 eur, realizátorom je združenie Partnerstvá pre prosperitu.
4.1.4 Podpora rozvojových intervencií – Východné partnerstvo
V roku 2019 bola hlavným cieľom výzvy podpora demokratizačného a reformného procesu
v Moldavsku, Gruzínsku a na Ukrajine formou zdieľania transformačných skúseností
Slovenskej republiky v relevantných oblastiach, podpora kvality života a zdravia obyvateľov a
výkonnosť podnikateľského sektora. Výzva sa zameriavala na tri sektory:
1. podpora dobrej správy vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti zdieľaním reformných skúseností Slovenskej republiky podporiť efektívne fungujúcu
štátnu správu, samosprávu a silnú občiansku spoločnosť;
2. infraštruktúra a udržateľné využívanie zdrojov - zlepšenie kvality života a zdravia
obyvateľov prostredníctvom udržateľného rozvoja infraštruktúry, udržateľného
využívania zdrojov a ochrany životného prostredia;
3. podpora tvorby trhového prostredia - zlepšenie výkonnosti podnikateľského sektora
prostredníctvom podpory zavádzania inovácií v mikro, malých a stredných podnikoch
a podpory udržateľnej zamestnanosti.
V rámci výzvy boli v roku 2019 podporené 3 projekty v celkovej výške 285 768 eur.
Cieľom projektu „Zdravá voda pre Cherson“ je podpora kvality života a zdravia obyvateľov
mesta Cherson na Ukrajine formou zdieľania skúseností z modernizácie vodohospodárskych
systémov a využívania moderných technológii vo vodárenstve. Projekt sa zameria na zvýšenie
informovanosti o zabezpečení zdravotne nezávadnej dodávky pitnej vody; inštaláciu a
sprevádzkovanie konkrétneho technologického zariadenia na výrobu chlórnanu sodného na
dezinfekciu pitnej vody a preškolenie odborného personálu vodárenskej spoločnosti mesta
Cherson. Projektu bola udelená dotácia vo výške 100 000 eur, realizátorom je Asociácia
vodárenských spoločností.
Zámerom projektu „Schéma mobility ukrajinských študentov IT na účel transferu mäkkých a
tvrdých zručností v oblasti IT zo Slovenska na Ukrajinu v spolupráci s vysokými školami a
súkromným sektorom“ je formalizácia fungovania schémy mobility ukrajinských študentov s
cieľom transferu odborných znalostí a mäkkých zručností zo Slovenskej republiky na Ukrajinu;
zapojenie ďalších vysokých škôl na Ukrajine aj v Slovenskej republike a vytvorenie ďalších
minimálne troch spoločných študijných programov. Projekt nadväzuje na pilotné činnosti IT
Asociácie Slovenska a Digitálnej koalície, ktoré v spolupráci s Národnou ekonomickou
univerzitou Simona Kuzneca v Charkove a VŠEMVS v Bratislave otvorili spoločný študijný
program pre ukrajinských študentov IT odborov. Projektu bola schválená dotácia vo výške
100 000 eur, realizátorom je Európska migračná agentúra.
Hlavným cieľom projektu „Prenos skúseností pri znižovaní obsahu arzénu v prírodných
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vodách, pôdach a potravinových produktoch a možnosti jeho odstraňovania z pitných vôd
v Gruzínsku“ je analýza stavu znečistenia arzénom vybraných vodných útvarov a návrh
technológií a opatrení na znižovanie jeho obsahu. Vybraté oblasti Ambrolauri a Lentekhi sú
zaťažené mimoriadne vysokou kontamináciou arzénom, ktoré zostali po odchode sovietskych
vojsk. Súčasťou projektu je aj zistenie stavu v oblasti legislatívy, technického vybavenia a
personálneho zabezpečenia monitoringu ťažkých kovov, predovšetkým arzénu, vo vodných
útvaroch Gruzínska. Slovenská republika projekt podporila sumou 85 768 eur, realizátorom je
Výskumný ústav vodného hospodárstva.
4.1.5 Podpora rozvojových intervencií - Východná subsaharská Afrika
Rozvojové intervencie Slovenskej republiky sú v regióne východnej subsaharskej Afriky
zacielené na zvyšovanie životného štandardu obyvateľov a podporu sociálno-ekonomického
rozvoja v regióne vrátane tvorby pracovných miest s cieľom prispieť k riešeniu príčin vzniku
migrácie. Výzva reflektovala nasledujúce sektorové priority:
1. kvalitné vzdelávanie - zníženie úrovne nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu
ku kvalitnému vzdelávaniu a získavaniu praktických zručností;
2. dobré zdravie - zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov s osobitným dôrazom na deti
a matky sprístupnením kvalitnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti;
3. potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo, infraštruktúra a udržateľné
využívanie zdrojov – posilnenie potravinovej bezpečnosti budovaním odolnosti
miestnych komunít voči dopadom zmeny klímy v poľnohospodárstve;
4. podpora trhového prostredia - podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom
udržateľného ekonomického rozvoja.
V roku 2019 boli v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na rozvojové intervencie v
regióne východnej subsaharskej Afriky podporené dva projekty v celkovej hodnote
251 118,40 eur.
Projekt „Zavedenie a rozvoj pestovania makadámií do Etiópie ako nový zdroj príjmu pre
farmárov“ podporený dotáciou vo výške 200 000 eur priamo nadväzuje na už rozbehnuté
aktivity v krajine. Cieľom je vybudovanie finančne udržateľného Fair-trade hodnotového
reťazca a cieľovou skupinou sú miestni drobní farmári. Dôležitým bodom je prenos skúseností
v oblasti BIO pestovania makadámiových orechov a dobrých pestovateľských praktík vďaka
expertom kenského projektového partnera. Realizátorom je Nadácia Integra.
Projekt „Odborné vzdelávanie pre mladých utečencov z Južného Sudánu“ bude realizovaný v
utečeneckom tábore Pagirinya v Ugande, ktorý má celkovú populáciu vyše 36 tisíc utečencov
z Južného Sudánu. Cieľom projektu je poskytnúť prístup k odbornému učňovskému vzdelaniu
120 mladým utečencom na už existujúcich školách v tomto okrese. Projekt získal dotáciu vo
výške 51 118,40 eur, realizátorom je Slovenská katolícka charita.
4.1.6 Podpora humanitárnej a posthumanitárnej pomoci v regióne Blízkeho východu a v
Južnom Sudáne
V rámci regionálneho prístupu v rozvojovej spolupráci zavedeného od roku 2019 sa podpora
Slovenskej republiky v regióne Stredného a Blízkeho východu sústreďuje na zmiernenie
negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými konfliktami a
pretrvávajúcou krízou v krajinách tohto regiónu (Irak, Jordánsko, Libanon, Sýria). V prípade
34

Južného Sudánu, kde SlovakAid pôsobí dlhodobo, je cieľom rozvojových intervencií zmierniť
negatívne vplyvy humanitárnej krízy a jej dôsledkov priamo ovplyvňujúc okolité krajiny
(utečenecká kríza). V oboch prípadoch je osobitná pozornosť venovaná zlepšovaniu životných
podmienok utečencov a vnútorne vysídlených osôb, nepriaznivej ekonomickej situácii trpiacich
jednotlivcov, ako aj vytváraniu predpokladov na ich návrat, pokiaľ to situácia v domovskej
krajine alebo mieste pôvodného bydliska umožňuje.
V roku 2019 bolo v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty humanitárnej a
posthumanitárnej pomoci v regióne Blízkeho východu a v Južnom Sudáne podporené päť
projektov v celkovej hodnote 999 962,40 eur.
Projekt „Zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov obcí Bášika a Bahzani“ reflektuje na zničenú
infraštruktúru v dôsledku ozbrojeného konfliktu v Iraku zabezpečením výstavby troch studní s
pitnou vodou vrátane systému rozvodu vody. Súčasťou predkladaného projektu sú aj školenia
zamerané na ochranu vodných zdrojov, pestovateľské aktivity a prednášky zamerané na
dôležitosť hygieny a pitného režimu pre učiteľov a študentov druhého stupňa ZŠ. Pre projekt
bola schválená dotácia 200 000 eur, realizátorom je Slovenská katolícka charita.
Sumou 199 971 eur bol podporený projekt „Vzdelávanie ako cesta k lepším životným
podmienkam pre zraniteľné deti a mládež z libanonských a utečeneckých komunít v Tripoli“ s
cieľom zmierniť vplyv sýrskej krízy na budúcnosť zraniteľných skupín detí prostredníctvom
podpory vzdelávania a udržiavania pravidelnej školskej dochádzky detí vo veku 4 - 10 rokov a
zvyšovania šancí na budúce zamestnanie a zabezpečovanie živobytia zraniteľnej mládeže.
Projekt tiež zahŕňa psychosociálnu podporu a vytvorenie podporného vzdelávacieho prostredia
pre deti. Realizátorom projektu je Človek v ohrození, n.o.
Projekt „Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti pre matku a dieťa, Mapuordit“
sa zameriava na zlepšenie zdravotného stavu a pokles úmrtnosti najmä vnútorných presídlencov
v Južnom Sudáne. Projekt zahŕňa rekonštrukciu a dovybavenie pôrodnice; zabezpečenie
kvalitnej preventívnej, pôrodníckej a novorodeneckej starostlivosti; prevenciu chorôb a
edukáciu rodičov. Projekt získal dotáciu 199 999,40 eur, realizátorom je Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.
Cieľom projektu „Zabezpečenie starostlivosti o reprodukčné zdravie, vrátane manažmentu
prípadov SGBV pre sýrskych utečencov a vnútorne vysídlených ľudí v oblastiach Baalbek
Hermel v Libanone“ je zlepšiť prístup ku kvalitným službám reprodukčného zdravia, službám
mentálneho zdravia, službám obetiam SGBV (Sexual and Gender Based Violence) a psychosociálnej pomoci pre vnútorne vysídlené obyvateľstvo, ako aj sýrskych utečencov v Libanone.
Projektu bola udelená dotácia 200 000 eur, realizátorom je združenie MAGNA.
Hlavným zámerom projektu „WASH intervencia v oblasti Baalbek pre sýrskych utečencov a
Libanončanov“ je vybudovanie vodnej nádrže a zabezpečenie prístupu k bezpečnej, čistej a
nezávadnej vode pre lokálnu komunitu. Projekt je doplnený o školenia o udržateľnom
hospodárení s vodou a hygienických praktikách beneficientov. Projekt získal dotáciu 199 992
eur, realizátorom je združenie ADRA.
4.1.7 Podpora rozvojových intervencií v Afganistane
V súlade so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 20192023 je podpora rozvojových intervencií v Afganistane obmedzená iba na sektor vzdelávania s
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dôrazom na vyššie a odborné vzdelávania. V roku 2019 bol v rámci výzvy na predkladanie
žiadostí o dotácie na projekty v Afganistane podporený jeden projekt v celkovej hodnote 99
976 eur. Realizáciou projektu „Podpora vzdelávania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
na Kábulskej univerzite“ vznikne v Kábule moderne vybavené laboratórium zamerané na
odbornú prípravu absolventov vysokých škôl v oblasti solárnych systémov spolu s vyškoleným
personálom v danej oblasti, čím sa zabezpečí trvalo udržateľný dopad projektu na kvalitu
vzdelávania v predmetnej oblasti. Implementácia tohto projektu významne prispeje k zlepšeniu
vedomostí a schopností učiteľov, študentov a absolventov afganských univerzít a prinesie rad
sociálnych, ekonomických a ekologických výhod pre rôzne časti spoločnosti. Realizátorom
projektu je Slovenská technická univerzita v Bratislave.
4.1.8 Podpora pri odstraňovaní následkov ozbrojeného konfliktu na Ukrajine
V roku 2019 SAMRS zverejnila osobitnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
na humanitárne projekty na Ukrajine. Výzva bola zameraná na odstraňovanie následkov
ozbrojeného konfliktu prostredníctvom podpory ochrany zdravia a bezpečnosti civilného
obyvateľstva ako predpokladu sociálno-ekonomického rozvoja Ukrajiny. Výzva úzko
korešpondovala s prioritou predsedníctva Slovenskej republiky v Organizácii pre bezpečnosť a
spoluprácu v Európe (OBSE) v roku 2019 - zlepšiť životné podmienky civilného obyvateľstva
v konfliktných zónach vrátane východnej Ukrajiny. V rámci uvedenej výzvy boli podporené
dva projekty s dotáciou v celkovej výške 199 988 eur.
Slovenská republika podporila sumou 100 000 eur projekt „Poskytovanie urgentnej zdravotnej
starostlivosti prostredníctvom Mobilnej Urgentnej Jednotky Primárnej Zdravotnej
Starostlivosti (MEPU) v oblasti Donetsk na Ukrajine.“ Hlavným projektovým zámerom je
využitie mobilnej núdzovej jednotky primárnej zdravotnej starostlivosti, ktorá by v blízkosti
konfliktnej oblasti na východnej Ukrajine poskytla konzultácie a lieky ľuďom v núdzi,
zriaďovala a podporovala systém referovania pre ľudí s TBS a HIV, ako aj pre ľudí trpiacich
závažnými ochoreniami duševného zdravia, či pre pediatrických pacientov a ľudí s potrebou
špeciálnej zdravotnej starostlivosti. Cieľom projektu by bolo aj poskytnutie školenia pre
zdravotnícky personál. Realizátorom projektu je združenie MAGNA.
Dotácia vo výške 99 988 eur bola schválená aj pre projekt „Zlepšenie kvality života
zraniteľných skupín obyvateľstva postihnutých vojenským konfliktom v Doneckej oblasti.“
Projekt má za cieľ zlepšenie sociálnych a hygienických podmienok obyvateľstva žijúceho v
zóne konfliktu so zameraním na zraniteľných ľudí a ľudí s chronickými chorobami
prostredníctvom lepšieho prístupu k domácej starostlivosti a opravám ich domácnosti. V
neposlednom rade vyškolí a zamestná 24 terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí budú pomoc
vykonávať. Realizátorom projektu je Človek v ohrození, n.o.
4.1.9 Projekty globálneho a rozvojového vzdelávania
Cez podporu projektov globálneho a rozvojového vzdelávania MZVEZ SR posilňuje 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.
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V roku 2019 boli v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty globálneho
a rozvojového vzdelávania (ďalej len „GRV“) podporené dva projekty v celkovej hodnote
52 474 eur.
Projekt „Globálne rozvojové vzdelávanie pre novinárov“, podporený dotáciou 24 992 eur, sa
zameriava na integráciu problematiky GRV do vzdelávania študentov žurnalistiky na 2
vysokých školách v Nitre a Bratislave a ďalšie neformálne vzdelávanie novinárov. Nosnými
aktivitami sú publikácia článkov študentov s rozvojovou tematikou, organizácia diskusií na
filmovom festivale Jeden svet, workshopy pre novinárov či zaradenie 3 predmetov rozvojovej
žurnalistiky do vzdelávacích osnov a vytvorenie predmetu v danej tematike aj v anglickom
jazyku. Realizátorom projektu je Človek v ohrození, n.o.
Projekt „Globálne a rozvojové vzdelávanie ako súčasť programu Škola priateľská k deťom“ je
zameraný na systematické zavádzanie globálneho a rozvojového vzdelávania v školských a
predškolských zariadeniach v rámci programu UNICEF. Memorandum o porozumení medzi
Slovenskou republikou a UNICEF bolo uzavreté dňa 7. marca 2019, predkladaný projekt môže
preto slúžiť ako jeden z konkrétnych výsledkov vzájomnej spolupráce. Projekt získal dotáciu
27 482 eur, realizátorom je Slovenská nadácia pre UNICEF.
SAMRS pokračovala v spolupráci s GENE (Global Education Network Europe) aj počas roka
2019. Koncom januára sa uskutočnilo spoločné stretnutie, počas ktorého bola zhodnotená
predchádzajúca vzájomná spolupráca, ako aj výzvy a vízie do budúcnosti. GENE taktiež
predstavilo nový trojročný program s názvom Program of National Support, ktorého
myšlienkou je podpora viacerých aktérov a teda i väčšej diverzity iniciatív.
V marci 2019 sa s podporou GENE a za účelom výmeny a zdieľania skúseností v oblasti
globálneho vzdelávania uskutočnila trojdňová študijná cesta do Portugalska (Lisabon), na
ktorej sa zúčastnili zástupcovia SAMRS, MZVEZ SR, MŠVVŠ SR, Ambrely, Iuventy a Rady
Mládeže Slovenska (RMS), ako aj zástupcovia obdobných inštitúcii z portugalskej strany.
Témami plenárnych stretnutí boli napríklad tvorba národnej stratégie pre GRV, spolupráca
medzi relevantnými aktérmi, skúsenosti z GENE Increase Programu, prezentácia výsledkov
mapovania GRV (uskutočnené pod záštitou Ambrely), ako i výzvy celkového systematického
začleňovania tém GRV do vzdelávacieho systému. Medzinárodné okrúhle stoly GENE (tzv.
„roundtables“) sa uskutočnili počas roka 2019 v Berlíne (apríl) a na Malte (október). Pred
okrúhlym stolom v Berlíne sa uskutočnilo i jednodňové sprievodné podujatie, na ktorom
SAMRS prezentovala výsledky a skúsenosti s programom GENE Increase.
Za účelom nadviazania spolupráce v rámci GENE Programu národnej podpory (2019-2021) sa
v júni uskutočnilo spoločné stretnutie GENE, SAMRS a MŠVVŠ SR, kde participujúce strany
potvrdili záujem podpísať nové, trojstranné Memorandum o porozumení. Jeho cieľom má
byť podpora aktivít na národnej úrovni za účelom posilnenia GRV na Slovensku.
4.1.10 Podpora budovania kapacít a partnerstiev
V rámci podpory budovania kapacít a partnerstiev je cieľom 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.
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V roku 2019 bol v rámci výzvy podporený projekt „Budovanie riadiacich, koordinačných
a implementačných kapacít aktérov v oblasti rozvojovej spolupráce“ v hodnote 50 000 eur.
Jeho hlavným cieľom je posilňovať riadiace, koordinačné a implementačné kapacity členských
organizácií Ambrely - Platformy rozvojových organizácií (ďalej len „Ambrela“) aktívnych
v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania, ako aj
zvyšovanie verejnej informovanosti o spomenutých oblastiach. Projekt bude implementovaný
počas 12 mesiacov a jeho realizácia bude prebiehať primárne na území Slovenskej republiky
s medzinárodným presahom. Projekt má za cieľ zabezpečiť zvýšenie medzinárodnej
konkurencieschopnosti organizácií, zlepšenie ich vzájomnej spolupráce a interakcie s ďalšími
relevantnými aktérmi vrátane spolupráce s biznis sektorom za účelom zefektívnenia oficiálnej
rozvojovej pomoci Slovenskej republiky.
4.1.11 Spolufinancovanie rozvojových projektov EÚ
MZVEZ SR každoročne poskytuje podporu projektom slovenských organizácií schválených v
rámci rozvojových nástrojov Európskej komisie prostredníctvom poskytnutia
spolufinancovania. Cieľom je posilnenie podielu Slovenskej republiky v rámci rozvojovej
spolupráce EÚ, prepojenie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky s rozvojovou politikou
Európskej únie a zvýšenie implementačných kapacít slovenských subjektov v oblasti
poskytovania ODA. Zapájanie sa do celoeurópskych rozvojových projektov prispieva k
zvýšeniu profesionality a expertízy, budovaniu dlhodobých partnerských vzťahov a
zviditeľneniu značky SlovakAid.
V rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie boli v roku 2019 podporené dva
projekty v celkovej výške 22 312 eur. Nosnými aktivitami projektu „Ľudia medzi riadkami“
(Človek v ohrození, n.o.) v oblasti rozvojovej žurnalistiky sú zahraničné terénne cesty pre
študentov, ich vzájomné sieťovanie, prednášky zahraničných expertov a tvorba učebnice na
tému migrácie. Cieľom projektu „Hackaton pre globálne občianstvo“ (Platforma rozvojových
organizácií – Ambrela) je vytvárať priestor na diskusiu a budovanie partnerstiev medzi
súkromným a neziskovým sektorom v rámci siete Bridge 47.
4.1.12 Program vysielania dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín
Program, založený v roku 2012, vytvára dlhodobé partnerstvá pomoci v komunitách, posilňuje
národné kapacity a zároveň zvyšuje verejné povedomie u občianskej spoločnosti o rozvojových
témach a dôležitosti rozvojovej spolupráce. Dobrovoľníci sa sústreďujú na potreby miestneho
obyvateľstva. Príkladom sú vzdelávacie aktivity miestnych detí a mládeže, zabezpečovanie
zdravotnej alebo materiálnej pomoci pre najchudobnejšie vrstvy miestnej komunity,
starostlivosť o HIV pozitívne deti a siroty alebo poskytovanie tréningových a praktických
kurzov pre mládež za účelom zvýšenia ich šancí uspieť na trhu práce. Samotní dobrovoľníci
získavajú vedomosti o krajine, jej kultúre, jazykové znalosti, nové praktické zručnosti, odborné
a medzikultúrne znalosti a skúsenosti v rozvojovom sektore, ktoré nie je možné získať prácou
v Slovenskej republike. V roku 2019 bolo pod značkou SlovakAid schválené financovanie
vyslania 21 dobrovoľníkov v celkovej sume 223 051 eur. Vyslania sa realizujú na obdobie
troch, šiestich alebo dvanásť mesiacov.
S cieľom zefektívniť prípravu SlovakAid dobrovoľníkov na ich pobyt SAMRS zorganizovala
dve dobrovoľnícke predvýjazdové školenia v júli a v septembri 2019. Tieto sa zamerali
predovšetkým na problematiku rozvojovej spolupráce, bezpečnosti, zdravia a interkultúrnej
kompetencie. V septembri 2019 zorganizovala SAMRS v Bratislave networkingové stretnutie
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dobrovoľníkov vyslaných cez SlovakAid. Na podujatí sa zúčastnilo vyše 70 nadšencov
dobrovoľníctva, ktorí sa tak mohli podeliť o svoje cenné zážitky, skúsenosti a motivovať
ďalších dobrovoľníkov na výkon tejto zmysluplnej činnosti.
Tabuľka č. 11 Prehľad vyslaných dobrovoľníkov v roku 2019
Vysielajúca organizácia

Prijímateľská
krajina Celková výška dotácií v
(počet dobrovoľníkov)
eur

Vysoká škola zdravotníctva a
Lesotho (2), Keňa (2), Rwanda (2)
sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.
Dvojfarebný svet, o.z.
Kambodža (2)
SAVIO, o. z.
Keňa (1)
ADRA - Adventistická agentúra Gruzínsko (1), Libanon (1),
pre pomoc a rozvoj, o. z.
Moldavsko (1)

72 400
22 780
9 111
42 300

Globsec

Bosna a Hercegovina (1)

18 000

Slovenská katolícka charita

Uganda (2),Rwanda (2)

20 300

eRko - Hnutie kresťanských
Uganda (2), Etiópia (2)
spoločenstiev detí
Spolu
21

38 160
223 051

4.1.13 Podpora nových podnikateľských partnerstiev
Na základe skúseností so zapájaním súkromného sektora do aktivít rozvojovej spolupráce
v minulých rokoch bol v roku 2019 vytvorený nový Program podnikateľských partnerstiev
(PPP). Jeho primárnym cieľom je zvýšiť zapojenie podnikateľov do napĺňania cieľov
rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky a podporiť rozvoj súkromného sektora
v partnerských krajinách. Program má ďalej za cieľ podporiť synergiu medzi cieľmi rozvojovej
spolupráce Slovenskej republiky a podnikateľskými cieľmi, vytvárať nové podnikateľské
partnerstvá cez uľahčenie prístupu slovenským podnikateľským subjektom na trhy
v partnerských krajinách, v neposlednom rade budovať udržateľné kapacity miestnych
partnerov a uľahčiť im prístup do globálnych hodnotových reťazcov. Program je rozdelený na
dve fázy: 1. Príprava (výstupom je štúdia realizovateľnosti alebo podnikateľský plán); 2.
Realizácia (projekty realizácie konkrétnych inovatívnych podnikateľských nápadov). Program
podlieha pravidlám štátnej pomoci de minimis8,
V rámci dvoch výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu nových
podnikateľských partnerstiev bolo v roku 2019 podporených 11 projektov v celkovej výške
494 652,78 eur. V rámci fázy Príprava bolo podporených 8 projektov v hodnote 79 240 eur
a v rámci fázy Realizácia 3 projekty v hodnote 415 412,78 eur.
Tabuľka č. 12 Prehľad podnikateľských partnerstiev podporených v roku 2019
Názov projektu

8

Partnerská
krajina

Prijímajúca
firma

Schválená
dotácia veur

http://www.statnapomoc.sk/
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Čistá Žovkva 2.0: energoefektívne a
ekologické nakladanie s vodou
Podpora vzdelávania a zvyšovanie
kvality odborného poradenstva
v Bielorusku
Vytvorenie
partnerstva
a
vypracovanie biznis plánu pre PPP
projekt zameraný na produkciu
jedlého hmyzu v Keni
Štúdia uskutočniteľnosti – Schéma
mobility moldavských študentov IT
na účel transferu mäkkých a tvrdých
zručností v oblasti IT zo Slovenska
do Moldavska v spolupráci s
vysokými školami a súkromným
sektorom
Intenzifikácia
zhodnocovania
odpadov dodávaných na skládku
Srem-Mačva
Rozpočtový informačný systém
(RIS) pre Moldavsko – zdieľanie
úspešného
slovenského
egovernment riešenia
Portable Diagnostics Accessible to
Everybody – Feasibility study
Portable Diagnostics Accessible to
Everybody – Business Plan
Vypracovanie
podnikateľského
plánu pre dovoz certifikovanej
prémiovej kávy z Etiópie
Pestovanie liečivých rastlín pre
výrobu biopesticídov
Zavedenie digitálnej platformy pre
manažment
lokálneho
podnikateľského ekosystému so
zameraním na udržateľnosť
Spolu

Ukrajina
Bielorusko

Enviroline, s.r.o.,
Košice
FEED LAB, s.r.o.

197 946,67

Keňa

Scientica, s.r.o.

Moldavsko

ITAS Edu

Srbsko

DAVOIL, s.r.o.

Moldavsko

PosAm,
s.r.o.

Keňa

S-Case

10 000,00

Ghana

S-Case

10 000,00

Etiópia

Samay, s.r.o.

10 000,00

Severné
Macedónsko
Maurícius

CEDOME

9 900,00

Solved, s.r.o.

9 360,00

60 132,80

9 980,00

10 000,00

spol.

157 333,31

10 000,00

494 652,78

4.2 Finančné príspevky
Poskytovanie finančných príspevkov na základe rozhodnutia ministra ZVEZ SR patrí medzi
flexibilné nástroje rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. Finančné príspevky
boli poskytnuté na akútnu humanitárnu pomoc, bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu. V roku
2019 bolo poskytnutých 17 finančných príspevkov vo výške 2 584 213,55 eur.
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Tabuľka č. 13 Prehľad finančných príspevkov poskytnutých v roku 2019
Názov

Krajina

Spolupráca v rámci projektu USAID „My Community"
realizovaného v Moldavsku, v nadväznosti na
Moldavsko
Memorandum o porozumení medzi MZVEZ SR a USAID
Spolufinancovanie konferencie „Decade of Roma
Inclusion: Legacy, lessons learned, best practices and
Srbsko
what to do next"
Ročný príspevok Slovenskej republiky v rámci projektu
Partnerstvo SR a UNDP pre efektívne riešenia v oblasti
rozvojovej spolupráce so zameraním na ciele
udržateľného rozvoja 2018-2021
Severné
Príspevok na realizáciu troch externe financovaných
Macedónsko,
projektov OBSE (zbližovanie mladých ľudí rôznej
Ukrajina,
národnosti a boj proti obchodovaniu s ľuďmi)
Gruzínsko
Poskytnutie finančného daru na nákup medicínskeho
vybavenia pre "Screeningové centrum rakoviny" v meste Gruzínsko
Zugdidi v Gruzínsku
Finančný príspevok pre obyvateľov Ukrajiny (urgentná
zdravotnícka starostlivosť na kontrolnom stanovisku
Ukrajina
Stanica Luhanská)
Realizácia projektu Národný konvent o EÚ v Severnom
Severné
Macedónsku, Partnerstvo s USAID
Macedónsko
Finančný príspevok na zabezpečenie a podporu chodu a
Uzbekistan
rozvoja kapacít a vybavenie vzdelávacieho centra
Finančný príspevok na rok 2019 pre Ženevské centrum
pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl /
Medzinárodný poradný tím pre bezpečnostný sektor
(DCAF/ISAT)
Finančný príspevok v rámci spoločného programovania
Keňa
v Keni v oblasti rozvojovej spolupráce
Finančný príspevok na realizáciu podujatia Druhé
Ukrajina
medzinárodné fórum na východnej Ukrajine
Finančný príspevok na realizáciu projektu Posilnenie
Ukrajina,
kybernetickej bezpečnosti vo Východnom partnerstve
Moldavsko a
(kybernetický audit na Ukrajine, Moldavsku a Gruzínsku) Gruzínsko
Himalayan Trust Nepal
Nepál
Fundación BBVA Bancomer Asocición Civil in Mexico Mexiko
obnova základnej školy postihnutej zemetrasením
Príspevok Slovenskej republiky v rámci projektu
Partnerstvo SR a UNDP pre efektívne riešenia v oblasti
rozvojovej spolupráce so zameraním na ciele
udržateľného rozvoja 2018-2021 (predplatené)
Realizácia panelu – Príspevok žien k mieru, demokracii
Srbsko
a rozvoju západobalkánskeho regiónu v rámci

Výška finančného
príspevku v eur
264 084,51

15 000,00

368 300,00

35 000,00

39 000,00

20 000,00
100 000,00
10 000,00

70 000,00

1 250 000,00
5 000,00
21 000,00
25 000,00
76 489,04

275 340,00

10 000,00
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Belehradského bezpečnostného fóra 2019
Spolu

2 584 213,55

Finančné príspevky poskytované prostredníctvom zastupiteľských úradov Slovenskej
republiky v zahraničí (tzv. mikrogranty) umožňujú operatívne a cielene reagovať na problémy
a potreby partnerskej krajiny a pomáhajú zvyšovať viditeľnosť Slovenskej republiky. Ide o
malé projekty v hodnote do 10 000 eur v maximálnej dĺžke od šesť do dvanásť mesiacov.
V roku 2019 bolo schválených spolu 70 mikrograntov v celkovej hodnote 559 084,17 eur pre
14 krajín: Keňa (15), Bosna a Hercegovina (9), Severné Macedónsko (5), Gruzínsko (6),
Kosovo9 (4), Ukrajina (6), Irak (1), Čierna Hora (2), Nepál (1), Bielorusko (4), Moldavsko (10),
Libanon (2), Etiópia (1) a Albánsko (4). Mikrogranty boli najviac realizované v sektoroch
vzdelávania, zdravotníctva a ochrany životného prostredia. Pre potreby žiadateľov SAMRS
vypracovala manuál v anglickom jazyku („Guidance for Applicant“).
Tabuľka č. 14 Prehľad finančných príspevkov poskytnutých na mikrogranty v roku 2019
Partnerská
krajina

Počet poskytnutých
finančných príspevkov

Albánsko
Bosna a
Hercegovina
Gruzínsko
Keňa
Severné
Macedónsko
Moldavsko
Čierna Hora
Kosovo10
Nepál
Bielorusko
Ukrajina
Etiópia
Irak
Libanon
Spolu

4

40 000,00

9

39 846,73

6
15

53 878,24
99 024,08

5

39 709,00

10
2
4
1
4
6
1
1
2
70

98 665,15
19 943,00
39 034,80
9 999,11
34 758,75
44 340,00
10 000,00
9 916,40
19 968,91
559 084,17

Celková suma v eur

4.3 Zákazka
V januári 2019 SAMRS podpísala zmluvu o poskytnutí služieb v Moldavsku so zástupcom
V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu
nezávislosti Kosova.
9

V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu
nezávislosti Kosova.
10
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Českej rozvojovej agentúry CzechAid. Jej predmetom je vypracovanie metodiky SAMRS,
spolupráca a poskytnutie odbornej expertízy pri príprave výzvy na experta/technického
špecialistu konkrétnej zákazky v Moldavsku v oblasti vodného hospodárstva a manažmentu v
súlade s metodikou SAMRS a so zákonom č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.281/2019 Z. z.. SAMRS naďalej intenzívne
komunikuje s expertmi CzechAid a nemeckej rozvojovej agentúry GIZ. Ide však o veľmi
komplexnú, technicky a časovo náročnú administráciu. V súčasných podmienkach nie je
možné zaviesť nástroj zákazky do praxe v podmienkach SAMRS. Zavedenie tohto nástroja
bude agentúra riešiť naďalej aj v roku 2020.
4.4 Nástroj poskytovania vedomostí a skúseností
Nástroj poskytovania vedomostí a skúseností – program Sharing Slovak Expertise (ďalej
len „SSE“) bol spustený v januári 2019. Plynule nadväzuje na program CETIR, ktorý bol
súčasťou aktivít SlovakAid od roku 2011. Hlavným poslaním nástroja SSE je ponúkať a
odovzdávať odborné znalosti, skúsenosti a odporúčania z úspešných reforiem správy vecí
verejných v rôznych oblastiach, v ktorých má Slovenská republika komparatívne výhody. SSE
zároveň prispieva k budovaniu personálnych kapacít štátnej a verejnej správy a územnej
samosprávy v partnerských krajinách. Do aktivít SSE - študijné návštevy, vyslania expertov,
stáže, okrúhle stoly a semináre - sa môžu zapájať predstavitelia orgánov a inštitúcií štátnej a
verejnej správy a územnej samosprávy. V odôvodnených prípadoch možno zapojiť v rámci
zdieľania slovenských skúseností a expertízy aj mimovládne organizácie, akademickú obec,
súkromný sektor a iné subjekty.
V roku 2019 sa uskutočnilo 17 aktivít programu SSE, z toho osem študijných návštev, štyri
vyslania expertov, štyri konferencie/semináre a jedna stáž.
Seminár „Unikátny slovenský Zákon o registri partnerov verejného sektora a jeho
uplatňovanie v praxi“ pre účastníkov z regiónu západný Balkán a krajín Východného
partnerstva bol pripravený v rámci slovenského predsedníctva v OBSE za účasti osobitnej
predstaviteľky CiO OBSE a MiZVEZ SR Miroslava Lajčáka, prof. Paoly Severino a pani Irene
Charalambides, špeciálnej predstaviteľky boja proti korupcii v Parlamentnom zhromaždení
OBSE.
Tabuľka č. 15 Prehľad aktivít programu SSE v roku 2019
Partnerská
krajina

Názov aktivity

Slovensko-česká misia lekárov
Keňa
kardiológov a zdravotných sestier v
nairobskej Mater Hospital
Účasť gruzínskych zástupcov na 10.
Gruzínsko
medzinárodnom stretnutí mladých
včelárov na Slovensku - IMYB 2019
Zdieľanie skúseností a expertízy z
oblasti ekológie, environmentalistiky a
Gruzínsko
regionálneho rozvoja medzi
Slovenskom a Gruzínskom
GE, ME,
Najlepšia študentská esej ako
MK, RS, UA vstupenka na prestížne podujatie

Forma
aktivity

Celková suma
aktivity v eur

vyslanie
expertov

15 982

študijná
návšteva

2 425

študijná
návšteva

2 282

študijná
návšteva

6 550
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GLOBSEC 2019 Bratislava Forum
Trilaterálna spolupráca Slovenskej
republiky: Vzdelávací seminár
MD, GE, UA pre účastníkov z krajín Východného
partnerstva EÚ na tému manažment
vody (MASHAV)
Posilňovanie spolupráce v boji proti
Srbsko
korupcii
Výmena skúseností pri archívnom
Ukrajina
výskume a strategickej komunikácii
Zdieľanie skúseností z oblasti vodného
Kazachstan
hospodárstva a bezpečnosti vodných
stavieb
Poskytnutie technickej pomoci na
Bosna a
zvýšenie odbornej spôsobilosti
Hercegovina
samosprávy obce Jezero
Srbsko
Palestína
Palestína

Moldavsko
AL,BA,ME,
RS, MK,BY,
GE,MD,UA
Srbsko
Srbsko
MK,RS

Mladí v kreatívnom priemysle
Stáž palestínskeho diplomata na
MZVEZ SR
Návšteva predstaviteľov palestínskych
univerzít pre nadviazanie priamej
spolupráce
Podpora rozvoja MSP a prepojenie
dodávateľského reťazca medzi
lokálnymi MSP a veľkými investormi
Unikátny slovenský zákon
o partneroch verejného sektora a jeho
uplatňovanie v praxi
Zdieľanie skúseností v oblasti zmeny
klímy
Pokračovanie spolupráce v kreatívnom
priemysle
Budovanie kapacít v oblasti
manažmentu kvality ovzdušia – Clean
Air Forum 2019

Spolu

seminár
študijná
návšteva
vyslanie
expertov

12 432

4 400
5 745

vyslanie
expertov

5 952

študijná
návšteva

3 206

študijná
návšteva

2 165

stáž

626

študijná
návšteva

7 510

študijná
návšteva

4 048

seminár

19 993

študijná
návšteva
vyslanie
experta
konferencia

5 281
1 457
2 578
102 632

5. Humanitárna pomoc
Aktivity humanitárnej pomoci sú zamerané na zníženie negatívnych dopadov humanitárnych
kríz, záchranu ľudských životov, zmierňovanie utrpenia ľudí v prípade prírodných katastrof,
kríz spôsobených človekom, či v ďalších núdzových situáciách. Nástroje humanitárnej pomoci
sú v porovnaní s inými modalitami rozvojovej spolupráce flexibilnejšie, rýchlejšie a
administratívne jednoduchšie. Cieľom je účinne reagovať na humanitárne krízy a pomáhať
ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.
Humanitárnej pomoci v rámci ODA SR bola v roku 2019 realizovaná prostredníctvom
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materiálnej humanitárnej pomoci (viac informácií v častiach 3.3 a 3.7), finančnej
humanitárnej pomoci, ako aj humanitárnych projektov v rámci dotačných výziev
SAMRS. SR v rámci humanitárnej pomoci prispieva aj do multilaterálnych
organizácií a v roku 2019 poskytla významné čiastky aj do Finančného nástroja EÚ pre
utečencov v Turecku (1,69 mil. eur).
Podrobný prehľad materiálnej humanitárnej pomoci za rok 2019 sa nachádza v časti 6.4.
Na podporu krajín Blízkeho východu boli poskytnuté účelové finančné príspevky
medzinárodným organizáciám, ktoré svojimi aktivitami efektívne dopĺňajú aktivity bilaterálnej
rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. Takto bol poskytnutý finančný príspevok vo výške
100 000 eur Medzinárodnej organizácie pre migráciu na aktivity v Jemene a 30 000 eur do
UNRWA na zabezpečenie pomoci pre palestínskych utečencov v Jordánsku, Libanone, Sýrii,
na Západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy. Slovenská republika poskytla pomoc aj na
aktivity Medzinárodného výboru Červeného kríža vo Venezuele vo výške 30 000 eur a na
Ukrajine vo výške 100 000 eur. Okrem toho Slovenská republika poskytla Medzinárodnému
červenému krížu aj neviazaný príspevok vo výške 50 000 eur. Sektor zdravotníctva a výživy
detí v Južnom Sudáne bol podporený príspevkom vo výške 100 000 eur do UNICEF. Finančná
humanitárna pomoc aj do krajín postihnutých cyklónom Idai, a to vo výške 20 000 eur na
aktivity UN OCHA. V Mexiku bola podporená obnova základnej školy postihnutej
zemetrasením vo výške 76 489,04 eur. Príspevkom vo výške 25 000 eur bol podporený prístup
k pitnej vode v komunite v Nepále.
Dotačné výzvy SAMRS na predkladanie humanitárnych projektov sú zamerané na pomoc
krajinám postihnutých konfliktami. V roku 2019 boli vyhlásené dve humanitárne výzvy: (1.)
na projekty v krajinách Blízkeho východu (Jordánsko, Irak, Libanon, Sýria) a v Južnom
Sudáne; (2.) na podporu pri odstraňovaní následkov ozbrojeného konfliktu na Ukrajine.
Bližšie informácie o projektoch schválených v jednotlivých výzvach sa nachádzajú v časti 4.1.
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6. Prílohy
6.1 Bilaterálna rozvojová spolupráca Slovenskej republiky v roku 2019 podľa
jednotlivých aktérov
Bilaterálna ODA MZVEZ SR

ODA (eur)

Vyšehradský fond

408 190,25

EU Facility for Refugees in Turkey

1 693 420,00

Projekty OBSE

268 032,26

Medzinárodný výbor červeného kríža

211 247,21

Medzinárodná organizácia pre migráciu
(IOM)

100 000,00

Detský fond OSN (UNICEF)

100 000,00

Ostatné bilaterálne finančné príspevky

66 316,47

Administratívne náklady MZVEZ SR*

942 544,86

Spolu
Bilaterálna ODA SAMRS

3 789 751,05
ODA (eur)

Dotačné projekty
Finančné príspevky poskytované
prostredníctvom zastupiteľských úradov SR
v zahraničí (tzv. mikrogranty)
Poskytovanie vedomostí a skúseností (SSE)

3 983 762,99

Finančné príspevky

2 584 213,55

Administratívne náklady*
Total
Bilaterálna spolupráca MF SR
Projekt "Transformatívne vládnutie a
financovanie II"

494 774,09
102 632,00
821 778,42
7 987 161,05
ODA (eur)
2 250 619,05

Rozpočtová podpora Čierna Hora

500 000,00

PEFA - Public Expenditure and Financial
Accountability program

451 304,27

Administratívna výdavky

172 835,55

Technická asistencia
Spolu

44 346,73
3 419 105,60

Bilaterálna spolupráca MV SR

ODA (eur)

Výdavky na utečencov v krajine donora

718 286,43

Medzinárodných misiách a operáciách
civilného krízového manažmentu
Materiálna humanitárna pomoc
Spolu

1 134 196,72
598 935,62
2 451 418,77
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Bilaterálna spolupráca MŠVVŠ SR
Oficiálna rozvojová pomoc (ODA)
poskytnutá na štipendistov vlády SR v roku
2019
Administratívne náklady
Spolu
Bilaterálna spolupráca ÚEPS OS SR

ODA (eur)
1 677 612,56
25 665,00
1 703 277,56
ODA (eur)

Humanitárna pomoc Afganistan

21 249,60

Humanitárna pomoc Bosna a Hercegovina

11 048,50

Spolu

32 298,10

Spolu bilaterálna ODA SR v roku 2019

19 383 012,13

* Aministratívne náklady v zmysle smernice OECD/DAC o pravidlách vykazovania ODA (Converged Statistical
Reporting Directives for the Creditor Reporting System (CRS) and the Annual DAC Questionnaire)
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6.2 Podrobný prehľad bilaterálnej rozvojovej spolupráce realizovanej SAMRS
Dotácie
Spolu

ODA (eur)
3 983 762,99

Finančné príspevky

ODA (eur)

Spolupráca v rámci projektu USAID My Community"
realizovaného v Moldavsku, v nadväznosti na
Memorandum o porozumení medzi MZVEZ SR a USAID

264 084,51

Spolufinancovanie konferencie "Decade of Roma
Inclusion: Legacy, lessons learned, best practices and
what to do next"
Ročný príspevok Slovenskej republiky v rámci projektu
Partnerstvo SR a UNDP pre efektívne riešenia v oblasti
rozvojovej spolupráce so zameraním na ciele
udržateľného rozvoja 2018-2021

15 000,00

368 300,00

Príspevok na realizáciu troch externe financovaných
projektov OBSE (zbližovanie mladých ľudí rôznej
národnosti a boj proti obchodovaniu s ľuďmi)

35 000,00

Poskytnutie finančného daru na nákup medicínskeho
vybavenia pre "Screeningové centrum rakoviny" v meste
Zugdidi v Gruzínsku

39 000,00

Finančný príspevok pre obyvateľov Ukrajiny (urgentná
zdravotnícka starostlivosť na kontrolnom stanovisku
Stanica Luhanská)

20 000,00

Realizácia projektu Národný konvent o EÚ v Severnom
Macedónsku, Partnerstvo s USAID

100 000,00

Finančný príspevok na zabezpečenie a podporu chodu a
rozvoja kapacít a vybavenie vzdelávacieho centra

10 000,00

Finančný príspevok na rok 2019 pre Ženevské centrum
pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl/Medzinárodný
poradný tím pre bezpečnostný sektor(DCAF/ISAT)

45 000,00

Finančný príspevok na rok 2019 pre Ženevské centrum
pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl/Medzinárodný
poradný tím pre bezpečnostný sektor(DCAF/ISAT)

25 000,00

Finančný príspevok v rámci spoločného programovania
v Keni v oblasti rozvojovej spolupráce
Finančný príspevok na realizáciu podujatia Druhé
medzinárodné fórum na východnej Ukrajine

1 250 000,00

5 000,00

Finančný príspevok na realizáciu projektu Posilnenie
kybernetickej bezpečnosti vo Východnom partnerstve
(kybernetický audit na Ukrajine, Moldavsku a Gruzínsku)

21 000,00

Himalayan Trust Nepal

25 000,00

BBVA obnova základnej školy postihnutej zemetrasením

76 489,04
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Príspevok Slovenskej republiky v rámci projektu
Partnerstvo SR a UNDP pre efektívne riešenia v oblasti
rozvojovej spolupráce so zameraním na ciele
udržateľného rozvoja 2018-2021 (predplatené)
Realizácia panelu – Príspevok žien k mieru, demokracii
a rozvoju západobalkánskeho regiónu v rámci
Belehradského bezpečnostného fóra 2019
Spolu

275 340,00

10 000,00
2 584 213,55

Finančné príspevky (mikrogranty)
Finančné príspevky podľa §8 ods. 4 zákona o rozvojovej
spolupráci poskytované prostredníctvom zastupiteľských
úradov SR v zahraničí (tzv. mikrogranty)
Spolu

ODA (eur)

Iné náklady

ODA (eur)

Verejná informovanosť
Budovanie kapacít SAMRS a aktérov ODA
Poskytnutie vedomostí a skúseností (SSE)
Audit projektov

494 774,09
494 774,09
41 829,08
9 345,56
102 632,00
20 508,66

Administratívne náklady SAMRS

589 186,12

Rozvojoví diplomati (KE, MD)

160 909,00
924 410,42
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6.3 Multilaterálna rozvojová spolupráca Slovenskej republiky v roku 2019
Organizácia

Inštitúcia

ODA koef.

OSN

Uhradené (eur)

ODA (eur)

14 491 510,84

3 991 584,64

OSN (riadny
rozpočet)

MZVEZ SR

0,18

4 008 534,24

721 536,16

UNESCO (riadny
rozpočet)

MZVEZ SR

0,6

438 215,21

262 929,13

UNESCO – UN
World Heritage
Fund

MZVEZ SR

0,6

4 472,83

2 683,70

UNESCO – UN
Intangible Heritage MZVEZ SR
Fund

0,6

4 472,83

2 683,70

UNESCO

MK SR

0,6

4500

2 700,00

UNHCR

MZVEZ SR

1

110 000,00

110 000,00

UNICEF

MZVEZ SR

1

10 000,00

10 000,00

UNDP

MZVEZ SR

1

50000

50 000,00

UNFPA

MZVEZ SR

1

5 000,00

5 000,00

OHCHR

MZVEZ SR

0,88

29 367,68

25 843,56

FAO – členský
príspevok

MPRV SR

0,51

668 564,79

340 968,04

1

11 310,00

11 310,00

UNCCD – členský
MPRV SR
príspevok
Rámcový dohovor
OSN o zmene
klímy (UNFCCC)

MŽP SR

0,61

36 374,00

22 188,14

CITES

MŽP SR

1

8 396,11

8 396,11

WMO

MŽP SR

0,04

91 127,19

3 645,09

UNFCC Kyoto
Protocol

MŽP SR

0,61

8 552,00

5 216,72

ITL UN FCCC

MŽP SR

1

1 569,00

1 569,00

UNEP

MŽP SR

1

100000

100 000,00

UN OCHA

MZVEZ SR

1

20 000,00

20 000,00

UN PBF

MZVEZ SR

0,89

30 000,00

26 700,00

UN WFP

MZVEZ SR

1

13 448,09

13 448,09

UN Women

MZVEZ SR

1

50 000,00

50 000,00

UNRWA

MZVEZ SR

1

30 000,00

30 000,00

WHO

MZ SR

0,76

697 847,24

530 363,90

WIPO

ÚPV SR

0,03

122 865,49

3 685,96
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ITU – International
telecommunication MDV SR
Union
IAEA
ÚJD
MAAE/IAEA –
ÚJD
TCF
ILO – členský
MPSVR SR
príspevok
Mierové misie UN

0,18

140 782,72

25 340,89

0,33

535 918

176 852,94

1

132 694

132 694,00

0,6

503 788

302 272,80

6 623 711,42

993 556,71

MINURSO

MZVEZ SR

0,15

70 249,56

10 537,43

MINUSCA

MZVEZ SR

0,15

1 208 097,70

181 214,66

MINUSMA

MZVEZ SR

0,15

1 496 317,94

224 447,69

MINUJUSTH

MZVEZ SR

0,15

84 644,94

12 696,74

MONUSCO

MZVEZ SR

0,15

931 014,62

139 652,19

UNAMID

MZVEZ SR

0,15

489 037,23

73 355,58

UNIFIL

MZVEZ SR

0,15

679 381,13

101 907,17

UNISFA

MZVEZ SR

0,15

315 454,19

47 318,13

UNMIK

MZVEZ SR

0,15

43 485,65

6 522,85

UNMISS

MZVEZ SR

0,15

1 247 471,07

187 120,66

UNDOF

MZVEZ SR

0,15

58 557,39

8 783,61

686 118,06

686 118,06

686 118,06

686 118,06

72 341 040,00

72 341 040,00

1

17 181 040,00

17 181 040,00

1

55 160 000,00

55 160 000,00

6 423 499,73

5 412 916,29

121 039,59

121 039,59

WTO
WTO

MH SR

1

EU
EDF – European
MF SR
Development Fund
EU – Development
MF SR
Share of Budget
Ostatné multilat. organizácie
IOM/ICMPD

MV SR

Council of Europe

MZVEZ SR

0,4

1 212 826,24

485 130,50

Council of Europe
MZVEZ SR
Development Bank

0,18

6 050,26

1 089,05

OSCE

0,74

281 882,01

208 592,69

1

1 814 058,96

1 814 058,96

1

100 000,00

100 000,00

1

364 077,00

364 077,00

0,16

243 615,67

38 978,51

2 083 120,00

2 083 120,00

MZVEZ SR

Green Climate
MŽP SR
Fund
Intergovernmental
Panel on Climate
MŽP SR
Change (IPCC)
Montreal protocol

MŽP SR

Universal Postal
MDV SR
Union
Navýšenie kapitálu
MF SR
MBOR

1

1
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Medzinárodná
iniciatíva na
odpustenie dlhov
(MDRI)
European and
Mideterranean
Plant Protection
Organisation

MF SR

1

170 000,00

170 000,00

MPRV SR

1

26 830,00

26 830,00

93 942 168,63

82 431 658,99

Spolu - Multilaterálna rozvojová spolupráca SR
v roku 2019
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6.4 Materiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky v rámci ODA SR v roku
2019
Krajina

Ukrajina

Prijímateľ

Druh pomoci

Objem pomoci v
EUR

MV SR: stany, skladacie postele, karimatky,
Charitatívny fond
spacie vaky, prikrývky, elektrocentrály,
Medzinárodná asociácia osvetľovacie súpravy, elektrické ohrievače,
na podporu Ukrajiny
oblečenie pre deti a dospelých, detské
stavebnice v celkovej hodnote 122 528,92 Eur

122 528,03

33 283,11

50 020,75

Bosna a
Hercegovina
(I.)

Červený kríž Foča
Červený kríž Ključ

MV SR: stany, prikrývky, karimatky, spacie
vaky, elektrocentrály, osvetľovacie súpravy a
oblečenie pre deti a dospelých v hodnote 30
859,61 Eur. Ústredie ekumenickej pastoračnej
služby OS SR a OZ SR poskytlo hygienické
balíčky a lekárničky v hodnote 2 423,50 Eur.

Libanon

Medzinárodná
organizácia pre
migráciu v Libanone

MV SR: stany, prikrývky, karimatky, spacie
vaky, elektrocentrály, osvetľovacie súpravy a
oblečenie pre deti a dospelých

Irán

Spoločnosť Červeného
polmesiaca

MV SR: stany, prikrývky, čerpadlá,
elektrocentrály, termosy, vysoké topánky,
jedno rázový riad

Červený kríž Bihac

MV SR: stany, śkladacie postele,
prikrývky,elektrocentrály, osvetľovacie
súpravy a oblečenie a obuv pre deti a
dospelých v hodnote 45 017,46 Eur. Ústredie
ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ
SR poskytlo hygienické balíčky a lekárničky v
hodnote 6 700,00 eur.

51 717,46

Bosna a
Hercegovina
(III.)

Červený kríž Foča
Červený kríž Čajniče

MV SR: oblečenie pre deti a dospelých,
uteráky, kuchynské utierky, vreckovky a
detské hračky v hodnote 39 815,66 Eur,
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby OS
SR a OZ SR: detské oblečenie a hygienické
balíčky v hodnote 3 525,00 Eur. Správa
štátnych hmotných rezerv SR: zimná obuv v
hodnote 2 214 eur

45 554,66

Albánsko (I.)

Štátne materiálové
rezervy Albánska

MV SR: kalové čerpadlá, elektrocentrály,
osvetľovacie súpravy, stany, poľné postele,
spacie vaky, prikrývky, karimatky, elektrické
ohrievače v hodnote 67 657,94 eur

67 657,94

Grécko (I.)

Ministerstvo obrany
GR
migranti

MV SR: zimné oblečenie a ohrievač v hodnote
2 559,52 Eur. SŠHR SR topánky 224 párov v
hodnote 2 479,68 eur.

Bosna a
Hercegovina
(II.)

111 981,10

5 039,20
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Grécko (II.)

Ministerstvo ochrany
obyvateľstva GR
migranti

MV SR: stany, postele, stoly, stoličky,
karimatky, spacie vaky, prikrývky, zimné
oblečenie a obuv pre dospelých,
elektrocentrály, osvetľovacie súpravy,
chemické WC, termosy v hodnote 50 598,77
eur. Správa štátnych hmotných rezerv SR: 448
párov zimných topánok v hodnote 4959,36
eur.

Afganistan

Škola v Mazar-e-Sharif

Školské uniformy a detská obuv (MZVEZ SR
10 640 eur a Ústredie ekumenickej pastoračnej
služby OS SR a OZ SR 21 280 eur)

31 920,00

Albánsko (II.)

Štátne materiálové
rezervy Albánska

MV SR: postele, prikrývky, spacie vaky,
elektrocentrály a čerpadlá. Ministerstvo obrany
SR/Ústredie ekumenickej pastoračnej
pripravilo 500 ks lekárničiek v hodnote 2
310,00 eur.

59 208,22

Bosna a
Hercegovina
(IV.)

Červený kríž Hadžići

MV SR: termosy, poľné flaše, zimné oblečenie
a obuv pre dospelých a deti.

20 998,56

Spolu

55 558,13

655 467,16

6.5 Náklady Slovenskej republiky na štipendistov z rozvojových krajín podľa
zoznamu OECD/DAC v roku 2019
Náklady v eur
Krajina
Afganistan
Argentína
Albánsko
Arménsko
Azerbajdžan
Bielorusko
Bosna a Hercegovina
Burundi
Gruzínsko
Irak
Jordánsko
Keňa
Kosovo
Kirgizsko
Libanon
Severné Macedónsko
Moldavsko
Mongolsko
Palestína
Srbsko
Južný Sudán
Sudán

Počet
študentov Štipendium
22
51040,00
1
1355
11
33195,00
3
2060,00
1
1355,00
7
20710,00
9
24480,00
1
3560,00
6
17675,00
4
7625,00
3
3560,00
34
91035,00
11
26065,00
1
0,00
6
13670,00
5
12120,00
23
60075,00
6
16740,00
23
58955,00
248
635140,00
2
1780,00
3
4390,00

Celkom
Bežné výd.
18320,00
240
11600,00
960,00
320,00
5440,00
7040,00
960,00
4560,00
1840,00
960,00
28852,56
7680,00
640,00
3520,00
3440,00
17600,00
5200,00
15840,00
185680,00
1360,00
960,00

za teritórium
69360,00
1595,00
44795,00
3020,00
1675,00
26150,00
31520,00
4520,00
22235,00
9465,00
4520,00
119887,56
33745,00
640,00
17190,00
15560,00
77675,00
21940,00
74795,00
820820,00
3140,00
5350,00
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Sýria
Ukrajina

25
47

74485,00
118650,00

20080,00
32720,00

94565,00
151370,00

Vietnam

7

16960,00

5120,00

22080,00

1296680,00

380932,56

1677612,56

Spolu

509
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6.6 Prehľad bilaterálnej rozvojovej pomoci zameranej na životné prostredie a zmenu
klímy
Názov projektu
Farma na chov rýb na Viktóriinom jazere

Krajina
Keňa

Budovanie kapacít pre implemnetáciu Rozšírenej
zodpovednosti výrobcov v Moladvskej republike

Moldavsko

Využitie metód diaľkového prieskumu zeme vo
vodnom hospodárstve a hodnotení extrémnych
hydrometeorologických situácií v Gruzínsku

Gruzínsko

Organizácia
(implementujúci subjekt)
ODA v EUR
Humanistické centrum
50 348,21
NAROVINU
Slovenská agentúra životného
16 344,43
prostredia
Slovenský
hydrometeorologický ústav

16 828,04

Zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov obcí
Irak
Bášika a Bahzani
Zavedenie a rozvoj pestovania makadámií do Etiópie Etiópia
ako nový zdroj príjmu pre farmárov

Slovenská katolícka charita

160 000,00

Integra

150 000,00

Úhrada prvej splátky v rámci Spoločného
Programovania EÚ v Keni v oblasti rozvojovej
spolupráce

Keňa

Self Help Africa

625 000,00

Zaangažovanie samospráv a občianskej spoločnosti
do rozvoja Gagauzska a regióna Taraclia

Moldavsko

Človek v ohrození, n.o.

46 834,50

OBSE ExB Projekt: Fáza II Zapojenie účastníkov do Stredná Ázia, OSCE
sanácie bývalých uránových baní v Strednej Ázii
regionálny

10 000,00

Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej
starostlivosti pre matku a dieťa, Mapuordit

Južný Sudán

Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety

159 999,52

Zlepšenie inovačného ekosystému Albánska
podporou vzniku a akcelerácie mladých
inovatívnych firiem
Zdravá voda pre Cherson

Albánsko

Slovenská organizácia pre
výskumné a vývojové
aktivity, o.z.
Asociácia vodárenských
spoločností

47 642,50

Čistá Žovkva 2.0: energoefektívne a ekologické
nakladanie s vodou

Ukrajina

Enviroline, s.r.o., Košice

27 753,96

Zdieľanie skúseností a expertízy z oblasti ekológie,
environmentalistiky a regionálneho rozvoja medzi
Slovenskom a Gruzínskom

Gruzínsko

Slovenská akadémia vied
(SAV), Ústav krajinnej
ekológie

2 281,78

OBSE ExB projekt: Inventarizácia a hodnotenie
skládok nebezpečného odpadu v Arménsku a
Gruzínsku
Budovanie kapacít v oblasti manažmentu kvality
ovzdušia - účasť expertov Západného Balkánu na
Clean Air Forum 2019
Globálne rozvojové vzdelávanie pre novinárov

Stredná Ázia, OSCE
regionálny

10 000,00

západný
Balkán,
regionálny
Rozvojové
krajiny,
nešpecifikova
né
Rozvojové
krajiny,
nešpecifikova
né
Keňa

2 578,16

Hackaton pre globálne občianstvo

Lepši prístup k zručnostiam pre mládež v kraji
Marsabit

Ukrajina

Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej
republiky
Človek v ohrození, n.o.

Platforma mimovládnych
rozvojových organizácií

SAVIO o.z.

30 000,00

19 994,00

5 800,00

120 315,00
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Odborné vzdelávanie pre mladých utečencov z
Južného Sudánu

Uganda

Slovenská katolícka charita

40 894,72

Podpora vzdelávania v oblasti obnoviteľných
zdrojov energie na Kábulskej univerzite

Afganistan

Slovenská Technická
Univerzita v Bratislave

49 988,00

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti
Doneck, na Ukrajine.
Trilaterálna spolupráca SR: Vzdelávací seminár pre
účastníkov z krajín Východného partnerstva EÚ na
tému manažmentu vody (MASHAV)

Ukrajina

MAGNA

80 000,00

Rozvojové
Ministerstvo životného
krajiny,
prostredia SR
nešpecifikova
né
Gruzínsko
Výskumný ústav vodného
hospodárstva

12 431,63

Spoločné programovanie v Keni

Keňa

Self Help Africa

625 000,00

Vzdelávanie ako cesta k lepším životným
podmienkam pre zraniteľné deti a mládež z
libanonských a utečeneckých komunít v Tripoli

Libanon

Človek v ohrození, n.o.

159 976,80

Zdieľanie skúseností v oblasti zmeny klímy

Srbsko

WASH intervencia v oblasti Baalbek pre sýrskych
utečencov a Libanončanov

Libanon

159 993,60

Starostlivosť o reprodukčné zdravie,manažment
prípadov SGBV pre sýrskych utečencov a vnútorne
vysídlených ľudí v oblastiach Baalbek Hermel v
Libanone
Vybudovanie pilotného zariadenia pre produkciu a
výskum potravinársky využiteľného hmyzu v
Kenskej republike

Libanon

Ministerstvo životného
prostredia SR
ADRA - Adventistická
agentúra pre pomoc a rozvoj Občianske združenie
MAGNA

Keňa

Medicínska alternatíva

124 923,31

Budovanie inštitucionálnych kapacít na posilnenie
efektívneho fungovania manažmentu v odpadovom
hospodárstve

Moldavsko

Slovenská agentúra životného
prostredia

70 693,00

Prenos skúseností pri znižovaní obsahu arzénu v
prírodných vodách, pôdach a potravinových
produktoch, možnosti odstraňovania z pitných vôd v
Gruzínsku

42 884,00

5 280,59

160 000,00

Rozvojové
Platforma mimovládnych
krajiny,
rozvojových organizácií
nešpecifikova
né
Komplexné riadenie sídiel
Srbsko
Slovenská technická
univerzita v Bratislave
Účasť gruzínskych zástupcov na 10. medzinárodnom Gruzínsko
SOŠ Pod Bánošom
stretnutí mladých včelárov v SR (IMYB 2019)

25 000,00

Globálne a rozvojové vzdelávanie ako súčasť
programu Škola priateľská k deťom

21 985,00

Budovanie riadiacich, koordinačných a
implementačných kapacít aktérov v oblasti
rozvojovej spolupráce

Podpora rozvoja manažmentu odpadových vôd v
moldavskom regióne Stred - Better Waste Water
Management Step by Step
Podpora štátnych inštitúcií a budovanie kapacít pri
implementácii požiadaviek smernice o čistení
mestských odpadových vôd (91/271/EHS) v
Gruzínsku

Rozvojové
Slovenská nadácia pre
krajiny,
UNICEF
nešpecifikova
né
Moldavsko
Regionálna rozvojová
agentúra Senec-Pezinok
Gruzínsko

Výskumný ústav vodného
hospodárstva

33 576,52
2 424,60

139 475,70

40 500,00
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Technická podpora pri implementácii požiadaviek
EU legislatívy v oblasti analýz vôd a systému
manažmentu kvality

Moldavsko

Výskumný ústav vodného
hospodárstva

46 500,00

Zvýšenie energetickej efektivity objektu použitím
"Eco Packet Infra"

Bosna and
Hercegovina

EN-MAR s.r.o,

7 298,00

ELVOSOLAR

68 495,91

Tréningové stredisko pre obnoviteľnú a čistú energiu Afganistan
v Kábule

Pozn. Tabuľka nezahŕňa mikrogranty a projekty vysielania dobrovoľníkov.

6.7 Prehľad bilaterálnej rozvojovej pomoci zameranej na rovnosť príležitostí
ODA EUR
39 870,40

Sýria

Organizácia
(implementujúci subjekt)
Regionálna rozvojová
agentúra Senec-Pezinok
MAGNA

Irak

Slovenská katolícka charita

160 000,00

Integra

150 000,00

Človek v ohrození, n.o.

46 834,50

Názov projektu
Podpora malého a stredného podnikania mladých
nezamestnaných
Prevádzka urgentnej pôrodnícko/gynekologickej a
špecializovanej zdrav. starostlivosti v oblasti Homs,
Sýria.
Zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov obcí
Bášika a Bahzani
Zavedenie a rozvoj pestovania makadámií do
Etiópie ako nový zdroj príjmu pre farmárov

Krajina
Gruzínsko

Zaangažovanie samospráv a občianskej spoločnosti
do rozvoja Gagauzska a regióna Taraclia

Moldavsko

Ľudia medzi riadkami

EULEX Kosovo 2019
OBSE ExB projekt: Modelová konferencia OBSE,
Batumi 2019
OBSE ExB projekt 2019: OSCE ExB project 2019:
Workshop - Podpora inkulzívnych prístupov k
budovaniu mieru na južnom Kaukaze
Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej
starostlivosti pre matku a dieťa, Mapuordit
Zlepšenie inovačného ekosystému Albánska
podporou vzniku a akcelerácie mladých
inovatívnych firiem
Zlepšenie kvality života zraniteľných skupín
obyvateľstva postihnutých vojenským konfliktom v
Doneckej oblasti
Príspevok na odmínovanie a pomoc obyvateľstvu v
Iraku na rok 2019
OBSE ExB projekt 2019: Posilnenie ekonomického
postavenia žien v regióne Syunik a ďalších
arménskych regiónoch
OBSE ExB projekt 2019: Budovanie kapacít pre
odborníkov z oblasti trestného súdnictva v boji proti
počítačovej kriminalite a počítačovej trestnej činn
6.splátka do nástroja EÚ pre utečencov v Turecku
FriT 1.0 (2019)
Globálne rozvojové vzdelávanie pre novinárov

Etiópia

Rozvojové
Človek v ohrození, n.o.
krajiny,
nešpecifikované
Kosovo
Prezídium policajného zboru
SR
Gruzínsko
OSCE

39 813,62

12 050,00

193 295,08
25 000,00

Stredná Ázia,
regionálny

OSCE

37 500,00

Južný Sudán

Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety

159 999,52

Slovenská organizácia pre
výskumné a vývojové
aktivity, o.z.
Človek v ohrození, n.o.

47 642,50

UNMAS

16 759,00

Arménsko

OSCE

10 000,00

Európa,
regionálny

OSCE

10 000,00

Turecko

European Commission

451 798,17

Rozvojové
krajiny,

Človek v ohrození, n.o.

19 994,00

Albánsko

Ukrajina

Irak

79 990,40
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nešpecifikované
Hackaton pre globálne občianstvo
Lepši prístup k zručnostiam pre mládež v kraji
Marsabit
Národný konvent o EÚ v Albánsku

Rozvojové
Platforma mimovládnych
krajiny,
rozvojových organizácií
nešpecifikované
Keňa
SAVIO o.z.

120 315,00

Výskumné centrum
Slovenskej spoločnosti pre
zahraničnú politiku
Slovenská katolícka charita

49 998,00

Afganistan

Slovenská Technická
Univerzita v Bratislave

49 988,00

Poskytnutie finančného daru na nákup
medicínskeho vybavenia pre "Screeningové
centrum rakoviny" v meste Zugdidi v Gruzínsku
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti
Doneck, na Ukrajine.

Gruzínsko

Cancer prevention center
union

39 000,00

MAGNA

80 000,00

Podpora demokracie, nezávislosti a transparentnosti
kľúčových verejných inštitúcií v Moldavsku

Moldavsko

Inštitút pre ekonomické a
sociálne reformy

50 920,00

OBSE - Organizácia pre
bezpečnosť a spoluprácu v
Európe
Belgrade Fund for Political
Excellence

35 000,00

Európska migračná agentúra
(EMA)

50 000,00

Self Help Africa

625 000,00

Centrum pre migračné štúdie
(Centar za Istraživanja
Migracija)
Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety

15 000,00

Odborné vzdelávanie pre mladých utečencov z
Južného Sudánu
Podpora vzdelávania v oblasti obnoviteľných
zdrojov energie na Kábulskej univerzite

Príspevok na realizáciu troch externe
financovaných projektov OBSE

Albánsko

5 800,00

Uganda

Ukrajina

Severné
Macedónsko

Realizácia panelu "Príspevok žien k mieru,
demokracii a rozvoju západobalkánskeho regiónu"
v rámci Belehradského bezpečnostného fóra 2019

Srbsko

Schéma mobility ukrajinských študentov IT na účel
transferu mäkkých a tvrdých zručností v oblasti IT
zo Slovenska na Ukrajinu
Spoločné programovanie v Keni

Ukrajina
Keňa

40 894,72

10 000,00

Spolufinancovanie konferencie "Decade of Roma
Inclusion: Legacy, lessons learned, best practices
and what to do next"
Rozšírenie kapacity základnej školy Filip Neri s
perspektívou strednej školy - fáza 2

Srbsko

Vzdelávanie ako cesta k lepším životným
podmienkam pre zraniteľné deti a mládež z
libanonských a utečeneckých komunít v Tripoli

Libanon

Človek v ohrození, n.o.

WASH intervencia v oblasti Baalbek pre sýrskych
utečencov a Libanončanov

Libanon

Starostlivosť o reprodukčné zdravie,manažment
prípadov SGBV pre sýrskych utečencov a vnútorne
vysídlených ľudí v oblastiach Baalbek Hermel v
Libanone
Vybudovanie pilotného zariadenia pre produkciu a
výskum potravinársky využiteľného hmyzu v
Kenskej republike
2.splátka do nástroja EÚ pre utečencov v Turecku
FriT 2.0 (2019)
1.splátka do nástroja EÚ pre utečencov v Turecku
FriT 2.0 (2019)

Libanon

ADRA - Adventistická
159 993,60
agentúra pre pomoc a rozvoj Občianske združenie
MAGNA
160 000,00

Keňa

174 999,30
159 976,80

Keňa

Medicínska alternatíva

124 923,31

Turecko

European Commission

620 807,00

Turecko

European Commission

620 807,00
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Spolupráca v rámci projektu USAID "My
Community" realizovaného v Moldavsku, v
nadväznosti na Memorandum o porozumení medzi
MZVaEZ SR a USAID
Budovanie inštitucionálnych kapacít na posilnenie
efektívneho fungovania manažmentu v odpadovom
hospodárstve
Budovanie riadiacich, koordinačných a
implementačných kapacít aktérov v oblasti
rozvojovej spolupráce
Komplexné riadenie sídiel
Finančný príspevok na zabezpečenie a podporu
chodu a rozvoja kapacít a vybavenie vzdelávacieho
centra
Globálne a rozvojové vzdelávanie ako súčasť
programu Škola priateľská k deťom
Podpora zamestnanosti v elektrotechnickom
priemysle
Vzdelávanie ako cesta pre zabezpečenie živobytia
pre sýrske a libanonské deti a mládež v oblasti
Akkar
Zdravotná starostlivosť a nutričná podpora pre
vnútorných utečencov v provincii Dohuk

Moldavsko

USAID - The United States
Agency for International
Development

272 007,05

Moldavsko

Slovenská agentúra životného
prostredia

70 693,00

Rozvojové
Platforma mimovládnych
krajiny,
rozvojových organizácií
nešpecifikované
Srbsko
Slovenská technická
univerzita v Bratislave
Uzbekistan
Educational center for the
training of Afghan citizens
under MHSSE of Republic of
Uzbekistan
Rozvojové
Slovenská nadácia pre
krajiny,
UNICEF
nešpecifikované
Keňa
SAVIO o.z.

25 000,00

Libanon

Irak

33 576,52
10 000,00

21 985,00

100 000,00

Človek v ohrození, n.o.

32 206,93

Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety

39 998,00

Pozn. Tabuľka nezahŕňa mikrogranty a projekty vysielania dobrovoľníkov.
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6.8 Vyhodnotenie plnenia Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023 v roku 2019
Logická matica pre monitorovanie pokroku v skvalitňovaní systému ODA SR
Cieľ – skvalitnenie
systému ODA SR
Efektívne nastavenie
legislatívneho rámca

Výsledok

Termín

Novelizácia zákona
392/2015 Z. z. o rozvojovej
spolupráci a o zmene a
doplnení niektorých
zákonov

2019

Výraznejšie
zapojenie rezortov
štátnej správy do
rozvojovej
spolupráce

Vytvorenie pracovnej
koordinačnej skupiny pre
rozvojovú spoluprácu a jej
pravidelné zasadnutia

Posilnenie
koherencie politík
pre udržateľný
rozvoj

Posilnenie systému
založeného na
výsledkoch

Zodpovedné
rezorty
MZVEZ SR,
MF SR

Indikátor

Plnenie počas roka 2019

Schválenie návrhu
novelizovaného zákona
v NR SR

2019 a
priebežne

MZVEZ SR

Zasadnutia koordinačnej
pracovnej skupiny
minimálne dvakrát ročne

Využívanie nástrojov
rozvojovej spolupráce
definovaných v zákone
o rozvojovej spolupráci
v rámci jednotlivých
rezortov

2019 a
priebežne

MF SR, MŽP
SR, MŠVVŠ
SR, MZ SR,
EXIMBANKA
SR

Podporené projekty a iné
rozvojové intervencie
financované z rozpočtových
kapitol rezortov

Prijatie dodatku k štatútu
Rady vlády SR pre Agendu
2030 pre udržateľný rozvoj,
ktorý rozširuje pôsobnosť
Rady vlády SR pre Agendu
2030 o problematiku
koherencie politík
Zavedenie systému cieľov,
výsledkov a indikátorov,
vychádzajúceho z cieľov
udržateľného rozvoja, pre

2019

ÚPVVII SR

Prijatý dodatok k štatútu
Rady vlády SR pre Agendu
2030 pre udržateľný rozvoj

2019

MZVEZ SR

Systém cieľov, výsledkov
a indikátorov pre
programové krajiny
a partnerské regióny

V roku 2019 bol zákonom č. 281/2019 Z. z.
s účinnosťou od 1.10.2019 novelizovaný zákon č.
392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a zákon č. 80/1997 Z.
z. o Exportno-importnej banke Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov.
Na zasadnutí Koordinačného výboru pre rozvojovú
spoluprácu Slovenskej republiky (KV) dňa
12.12.2019 bol schválený návrh zvýšenie
operatívnosti KV formou zvolávania jeho zasadnutí
aj na úrovni generálnych riaditeľov. Zároveň bol
schválený aj návrh na zriadenie tematických
pracovných skupín pod KV. Štatút KV nadobudol
účinnosť 3.2.2020.
Novela zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej
spolupráci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, vykonaná zákonom č. 281/2019 Z. z.,
oficiálne zadefinovala v praxi už niekoľko rokov
používaný nástroj poskytovania vedomostí
a skúseností a sprístupnila ho aj pre ostatné ústredné
orgány štátnej správy a orgány územnej
samosprávy.
Dodatok na zmenu a doplnenie Štatútu Rady vlády
Slovenskej republiky pre Agendu 2030 pre
udržateľný rozvoj, ktorým bolo do pôsobnosti Rady
vlády doplnené aj zabezpečenie koordinácie
a implementácie koherencie politík pre udržateľný
rozvoj, bol schválený uznesením vlády SR č.
351/2019 ku dňu 3.7.2019.
Implementácia systému založeného na výsledkoch
má dlhodobý charakter, tento princíp riadenia je
potrebné postupne zaviesť do všetkých
strategických, koncepčných i operačných
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partnerské regióny a krajiny
Podpora
implementácie
dlhodobých
rozvojových
projektov
s výraznejším
dopadom

Zavedenie mechanizmu pre
využívanie nástroja rámcové
dohody

2019
a následne
každoročne

MZVEZ SR

Schválený projekt
realizovaný na základe
rámcovej dohody

Postupné
navyšovanie
rozpočtu ODA SR11

Zvýšený objem financií
vynaložených na ODA SR

každoročne

MF SR,
MZVEZ SR

Percentuálny nárast ODA
SR v porovnaní
s predchádzajúcim rokom

Efektívnejšie
zapájanie
súkromného sektora
do ODA SR

Vytvorenie a realizácia
nového programu
podnikateľských
partnerstiev

2019 a
každoročne

MZVEZ SR

Počet podporených
podnikateľských projektov
ročne: 3

Realizácia nástroja

2019 a

MZVEZ SR

Počet podporených zákaziek

11

dokumentov za účelom vzájomnej previazanosti
a synergie. Úloha pretrváva aj do ďalšieho obdobia.
V roku 2019 prebehli konzultácie o právnom
a rozpočtovom nastavení strategických partnerstiev
(rámcových dohôd). V roku 2020 bola vyhlásená aj
výzva na strategické partnerstvo v Keni, avšak v
snahe flexibilne reagovať na výzvu EÚ a OSN
zmobilizovať úsilie a finančné prostriedky na
celosvetový boj proti novému koronavírusu
pristúpilo k jej zrušeniu. Cieľom je zaviesť
strategické partnerstvá do praxe v roku 2021, v
závislosti od rozpočtových možností.
Strednodobá stratégia ODA SR na roky 2019-2023
schválená v januári 2019 potvrdila cieľ postupného
zvyšovania výdavkov na ODA SR vrátane
mobilizácie finančných zdrojov súkromného
sektora. V skutočnosti však Slovenská republika v
roku 2019 dosiahla podiel ODA/HND na úrovni
0,11 %, čím výrazne pokračuje zaostávanie za
plnením záväzku 0,33% ODA/HND. Úloha
pretrváva do ďalšieho obdobia.
SAMRS v roku 2019 inovovala Program
podnikateľských partnerstiev. V rámci programu
bolo v roku 2019 podporených 11 projektov
v celkovej výške 494 653 €.
K zvýšeniu zapájania podnikateľov do rozvojovej
spolupráce prispela aj novela zákona č. 80/1997 Z.
z. o Exportno-importnej banke Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov a zákona č.
392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, vykonaná zákonom č.
281/2019 Z. z., na základe ktorej sa upravili
podmienky poskytovania zvýhodnených vývozných
úverov.
Program zákaziek nebol v roku 2019 spustený

V zmysle záverov Rady EÚ „Nové globálne partnerstvo k znižovaniu chudoby a udržateľnému rozvoju po roku 2015“ z 25.5.2015 (Dok. č. 9241/15)
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zadávanie zákaziek

každoročne

na realizáciu rozvojových
projektov: 1

z dôvodu komplexnej, technicky a časovo náročnej
administrácie uvedeného nástroja. Úloha pretrváva
do ďalšieho obdobia.
Platforma rozvojových organizácií - Ambrela
zadala v 2019 nezávislému hodnotiteľovi
vypracovať zhodnotenie humanitárnej pomoci
Slovenskej republiky, ktoré bude slúžiť ako podklad
pre vypracovanie stratégie. Úloha pretrváva do
budúceho obdobia.
SAMRS v roku 2019 metodicky zjednotila postupy
a priebeh monitorovacích aktivít a strategicky
realizovala viacero monitorovacích ciest. Na
monitorovaní projektov významne participujú aj
zastupiteľské úrady Slovenskej republiky a MZVEZ
SR. Externý dohľad nad rozvojovou spoluprácou je
realizovaný aj prostredníctvom zapojenia externých
hodnotiteľov do hodnotenia žiadostí o poskytnutie
dotácie na rozvojové projekty.
Počas 2019 bola pripravovaná pilotná evaluácia
projektov rozvojového vzdelávania, ktorá bude
realizovaná na jeseň 2020. Evaluáciu uskutoční
externý evaluátor, vybraný cez verejné
obstarávanie.

Zavedenie
strategického
prístupu
k humanitárnej
pomoci

Stratégia humanitárnej
pomoci vypracovaná

2019

MZVEZ SR
a MV SR

Schválenie Stratégie
humanitárnej pomoci
Slovenskej republiky

Posilnenie systému
evaluácie
a monitoringu

Pravidelná realizácia
evaluácií v zmysle Stratégie
monitoringu a evaluácie

priebežne

MZVEZ SR

Evaluačné správy na úrovni
strategických dokumentov
ODA SR (Strednodobá
stratégia, stratégie
spolupráce s programovými
krajinami), jednotlivých
oblastí ODA SR
(multilaterálna ODA,
humanitárna pomoc,
globálne vzdelávanie,
zapájanie podnikateľov do
ODA) a konkrétnych
projektov

Posilnenie
personálnych kapacít
štátnej správy
v oblasti rozvojovej
spolupráce

Fungujúci rotačný
mechanizmus diplomatov
a rozvojových pracovníkov
MZVEZ SR / SAMRS

2023

MZVEZ SR

V partnerských krajinách
pôsobia štyria rozvojoví
diplomati Slovenskej
republiky

MZVEZ SR posilnilo sieť rozvojových diplomatov
o jedno miesto na zastupiteľskom úrade Slovenskej
republiky v Tbilisi, kde od decembra 2019 pôsobí
rozvojová diplomatka. Spolu s miestami v Nairobi
a Kišiňove má Slovenská republika v súčasnosti
vyslaných troch rozvojových diplomatov, v každej
programovej krajine SK ODA. Pri neustále sa
zvyšujúcich nárokoch na rozvojovú spoluprácu
a rastúcej agende je nutné počítať do budúcna
s potrebou ďalšieho navyšovania počtu
zamestnancov venujúcich sa rozvojovej spolupráci.

Zvyšovanie
odborných kapacít

Zvyšovanie odborných
kapacít rozvojových
pracovníkov a diplomatov

priebežne

MZVEZ SR,
MF, MV SR,
MŽP SR, MO

Vytvorené plány
vzdelávania a absolvovanie
aspoň jedného

Zamestnanci rezortov absolvovali viacero školení
realizovaných cez programy UNDP a OECD.
MZVEZ SR pre svojich zamestnancov vypracúva
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v oblasti rozvojovej
spolupráce
Zvyšovanie kapacít
ekonomických diplomatov
v oblasti rozvojovej
spolupráce

SR

vzdelávacieho kurzu ročne

priebežne

MZVEZ SR

Absolvovanie
akreditovaného
vzdelávacieho programu
ekonomickými diplomatmi

Zefektívnenie
fungovania SAMRS

Úspešná realizácia
hodnotenia Pillar
Assessment EÚ

2019

MZVEZ SR

SAMRS je oprávnená
spravovať finančné
prostriedky EÚ

Posilnenie
postavenia
EXIMBANKY SR
vo vzťahu
k rozvojovej
spolupráci

Úspešná realizácia
hodnotenia Pillar
Assessment EÚ

2019

EXIMBANKA
SR, MF SR

EXIMBANKA SR je
oprávnená spravovať
finančné prostriedky EÚ

Zvýšenie verejného
povedomia
o aktivitách
SlovakAid

Informačné, popularizačné
a vzdelávacie aktivity pre
verejnosť realizované

každoročne

MZVEZ SR,
MF SR

Každoročne realizované 3
podujatia

každoročný vzdelávací plán so širokou ponukou
školení – v ústredí, zahraničí, či online.
S cieľom zvyšovania synergie aktivít ekonomickej
diplomacie a rozvojovej spolupráce boli v rámci
školení pre ekonomických diplomatov zavedené
prednášky na tému rozvojovej spolupráce
Slovenskej republiky.
V máji 2019 SAMRS na základe certifikačného
auditu získala certifikát systému manažmentu
kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001
Systémy manažérstva kvality. Požiadavky, ktorý
vydalo Certifikačné miesto pri TÜV NORD CERT
GmbH. Agentúra tiež úspešne absolvovala
dôkladný audit Pillar Assessment EU, vďaka čomu
sa môže zapájať do delegovanej spolupráce EÚ.
SAMRS získala pozitívne hodnotenie vo všetkých
štyroch posudzovaných oblastiach - granty, systém
internej kontroly, systém účtovníctva a nezávislý
externý audit.
Novela zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej
spolupráci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportnoimportnej banke Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov, vykonaná zákonom č.
281/2019 Z. z., poskytli východisko pre rozšírenie
činností EXIMBANKY SR o vykonávanie
finančných nástrojov EÚ určených na rozvojovú
spoluprácu.
V priebehu roka 2019 boli organizované konferencie
(Quo Vadis SlovakAid - Rozvojová spolupráca SR a
odporúčania OECD, konferencia k Agende 2030
Acting Together for Sustainable Development
Goals), konalo sa päť interaktívnych prednášok na
slovenských vysokých školách. V európskom meste
dobrovoľníctva pre rok 2019 - Košiciach sa pod
záštitou MZVEZ SR uskutočnilo podujatie
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Zvýšené mediálne pokrytie
aktivít SlovakAid

2023

MZVEZ SR,
MF SR

Zvýšenie povedomia
o existencii a aktivitách
SlovakAid na 20%
(východisková hodnota
z prieskumu ver. mienky
z 09/2018 – 8%)

Dobrovoľník roka 2018 a 2019.
Počas festivalu Pohoda 2019 SAMRS organizovala
v spolupráci so Zastúpením EK na Slovensku
kampaň Summer 2019 festival campaign: the SDGs.
Hlavným zámerom bolo zviditeľniť ciele trvalo
udržateľného rozvoja a zvýšiť povedomie ľudí
o rozvojovej pomoci, ktorú poskytujú štáty EÚ.
SAMRS aktívne spravuje webové sídlo a sociálne
siete SlovakAid. V roku 2019 SAMRS na svojom
webovom sídle zverejnila 57 tlačových správ a
oznamov o agende SlovakAid a aktivitách SAMRS
a realizovala facebookovú kampaň na zvýšenie
povedomia verejnosti o aktivitách SlovakAid.
SAMRS spolupracovala aj s časopisom Forbes
s cieľom prezentovať rozvojovú pomoc priamo cez
aktérov a realizátorov projektov.
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