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Podstatná časť nášho sveta pozostáva z krajín a spoločenstiev, ktoré denne čelia oveľa 
väčším rozvojovým a existenčným výzvam, ako majú reálne možnosti na ich riešenia. 
Najhoršie, čo môžeme urobiť, je zostať bokom. Túto premisu v plnej miere zohľadňuje aj 
zahraničná politika Slovenskej republiky (SR), ktorej neoddeliteľnou súčasťou je zodpo-
vedná realizácia rozvojovej spolupráce s dôrazom na holistický prístup a solidaritu. 
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) svojou činnosťou 
prispieva k plneniu cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie spojených ná-
rodov (OSN). SAMRS zabezpečuje realizáciu rozvojovej spolupráce a humanitárnej po-
moci 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.
Projektami a aktivitami našich partnerov sa pod značkou SlovakAid snažíme byť súčas-
ťou globálneho úsilia o odstránenie nerovnosti a chudoby, a zlepšovať tak životné pod-
mienky obyvateľov rozvojových krajín z rôznych kútov sveta. Hlavným prvkom našej sna-
hy je prinášať hmatateľné výsledky. Základným poslaním aj tejto Výročnej správy, preto 
je predstaviť a zhodnotiť výsledky práce, ktoré sme dosiahli spolu s našimi partnermi 
v roku 2019.
Prostredníctvom Výročnej správy 2019 vás pozývam na poohliadnutie sa za obdobím, 
ktoré predstavuje dôležitý medzník v našom úsilí o skvalitnenie služieb a interných pro-
cesov. Som veľmi hrdá na to, že minulý rok, spoločne s mojím tímom, sa nám podarilo 
v  SAMRS zaviesť systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001. Ide 
o významný výsledok nášho trvalého záväzku: dôsledne dodržiavať hlavné zásady ria-
denia, ktoré vychádzajú z politiky kvality SAMRS. Základnými princípmi sú štandardizácia, 
rovnaký prístup, otvorená komunikácia, transparentnosť a spoločenská zodpovednosť. 
Činy hovoria hlasnejšie ako slová. Jasným dôkazom toho, že SAMRS úspešne napreduje 
vo svojich plánoch na synergiu a účelnú nadväznosť jednotlivých nástrojov rozvojovej 
spolupráce, je významné ocenenie našej práce zo strany Európskej komisie (EK), ktorá 
nás zaradila medzi oprávnených uchádzačov o veľké granty v rámci delegovanej spolu-
práce. Stali sme sa tak súčasťou medzinárodného spoločenstva, v ktorom sa nachádzajú 
iba tri krajiny zo stredovýchodnej časti Európskej únie (EÚ). Vnímame to ako uznanie 
doterajšej činnosti SAMRS, a zároveň, výzvu na ďalšie napredovanie v našej práci. 
Dúfam, že táto Výročná správa vás prevedie zaujímavou cestou, ktorá svojím význa-
mom presahuje jednotlivca či organizáciu. Pri realizácii našich činností sa snažíme 
uplatňovať princíp spolupatričnosti a prispievať tak ku zmene za spravodlivejší a bez-
pečnejší svet. 

Záverom ešte raz ďakujem celému tímu SAMRS i našim projektovým partnerom za vy-
nikajúcu spoluprácu, a želám veľa úspechov v dosahovaní cieľov, stanovených v roku 
2020.

Lucia Kišš, riaditeľka SAMRS
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Výročná správa rozpočtovej organizácie - Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú  
spoluprácu za rok 2019 bola spracovaná na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky  
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1. Identifikácia  
organizácie

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)

Sídlo: Pražská 7, 811 04 Bratislava 

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

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

Rezort/zriaďovateľ: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR)

Forma hospodárenia:  Rozpočtová organizácia napojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej 

 kapitoly MZVEZ SR

IČO:  31819559 

Riaditeľka:  Lucia Kišš, MSc.

Počet zamestnancov:  15



5

2. Personálne a procesné  
zabezpečenie organizácie

V období od 1.1. do 31.12.2019 organizáciu riadila Lucia Kišš, MSc. K 31.12.2019 mala or-
ganizácia 15 zamestnancov (jeden bol dočasne vyslaný na zahraničnej stáži) a celkovo 
troch zamestnancov na dohodu o prácach mimo pracovného pomeru (vrátane per-
sonálneho zabezpečenia projektu V4 v Keni). SAMRS tiež poskytla odbornú stáž šty-

rom stážistom. Od 1.9.2019 sa vystriedali rozvojoví diplomati na Zastupiteľskom úrade 
SR v  Nairobi, kam nastúpila zamestnankyňa SAMRS, končiaca diplomatka sa vrátila 
na SAMRS ako kmeňová zamestnankyňa. Od 1.12.2019 SAMRS vyslala rozvojovú diplo-
matku na Zastupiteľský úrad SR v Tbilisi. 

Nevyhnutné služby sa zabezpečovali dodávateľským spôsobom: verejné obstarávanie, 
BOZP, právne služby, IT podpora, služby SMK a certifikácia systému manažérstva kvality 
ISO:9001, audit pre splnenie certifikátu Pillar Assessment, spracovanie metodiky zákaz-
ky, vypracovanie internej smernice o verejnom obstarávaní, telekomunikačné služby, 
upratovanie a podobne. 

Zamestnanci SAMRS sa v roku 2019 zúčastňovali na externých školeniach, o zmenách 
zákonov alebo predpisov v oblasti účtovníctva, personálnych vecí, cestovných náhrad, 
ochrany a bezpečnosti pri práci a zavedení systému manažérstva kvality v agentúre. 
Hlavnou oblasťou vzdelávania zamestnancov SAMRS v roku 2019 boli jazykové kurzy 

ruštiny, arabčiny a konverzačné hodiny angličtiny. 

Zamestnanci SAMRS efektívne využívali ruštinu pri monitorovacích cestách do Moldav-
ska. Konverzačné hodiny angličtiny sú viditeľným prínosom pri zahraničných pracovných 
stretnutiach a prezentáciách. Zamestnanci SAMRS budú kontinuálne pokračovať v jazy-
kovom kurze ruštiny aj v roku 2020. 

SAMRS v roku 2019 pokračovala v internej štandardizácii procesov SAMRS a prehl-
bovaní spolupráce so všetkými relevantnými zložkami MZVEZ SR v oblasti rozvojovej 
spolupráce. Politikou SAMRS je zlepšiť fungovanie, zefektívniť a zjednodušiť podmienky 
pre projektových partnerov SlovakAid a neustále agentúru profesionálne rozvíjať. V januári 

2019 organizácia začala s analýzou vnútorných procesov, štruktúr, úrovní zodpovedností,  
jasných pracovných postupov a procesov, ako aj vo vzťahu ku kľúčovým partnerom 
a  cieľovým skupinám rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Od marca 2019 

SAMRS budovala systém manažérstva kvality (SMK). V rámci podmienok SMK sa ak-

tualizovali všetky smernice SAMRS. Všetky procesy v agentúre sú vzájomne pre-

viazané a tvoria jednotný funkčný systém. Posledný májový týždeň sa uskutočnil 

na SAMRS certifikačný audit, a SAMRS získala certifikát ISO 9001: 2015. Tento pred-
stavuje pre SAMRS pozitívne zviditeľnenie sa a zvýšenie prestíže a kredibility agentúry 
pri zapájaní sa do spoločnej implementácie rozvojových projektov. 

S cieľom kontroly využitia finančných prostriedkov oficiálnej rozvojovej spolupráce SR 
sa zamestnanci SAMRS zúčastnili na siedmich monitoringoch. Počas týchto sa overo-
vala implementácia 37 projektov v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie SlovakAid. 
Na základe výsledkov z monitoringov SAMRS aktualizovala vzor príslušnej zmluvy o po-
skytnutí dotácie a to vložením článku o Osobitnom sankčnom mechanizme za nedo-

držanie podmienok o zviditeľňovaní financovania oficiálnej rozvojovej spolupráce SR. 
Z každého monitoringu bola vypracovaná samostatná správa. 
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Pre žiadateľov o dotáciu SAMRS aktualizovala všetky povinné prílohy a formuláre vý-

ziev, ktoré obsahovali sektorové priority, špecifické ciele a prierezové témy vychádzajúce 
zo Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 až 2023. Ku každému 
špecifickému cieľu sa priradili oprávnené aktivity, spolu s ukazovateľmi. Špecifikácia 
bola v súlade so sektorovými prioritami oficiálnej rozvojovej spolupráce (Official Deve-
lopment Assistrance - ODA) SR aktuálnej strednodobej stratégie a šiestimi národnými 
prioritami, resp. hlavnými oblasťami implementácie Agendy 2030. Vo všetkých výzvach 
na rok 2019 sa stanovili podmienky na predĺženie lehoty na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie. 

V súlade so zákonom proti byrokracii č. 177/2018 Z. z., SAMRS overovala jednu z pod-
mienok formálnej kontroly - výpis registra trestov žiadateľov o dotáciu, elektronicky, 
cez portál Generálnej prokuratúry SR. S cieľom zjednodušiť, zefektívniť a štandardizo-

vať procesy, SAMRS zverejnila aktualizovanú Finančnú príručku vrátane nového manu-
álu pre subjekty podnikateľského sektora. Všetky relevantné dokumenty pre žiadateľov 
a prijímateľov dotácie ODA SR boli zverejnené na webovej stránke agentúry. 

V spolupráci s externou právnickou firmou sa aktualizovali všetky vzory zmlúv o po-
skytnutí dotácie. A to, zapracovaním článku o povinnej vizibilite projektov SlovakAid. 

V máji 2019 ukončila SAMRS verejné obstarávanie na EU Pillar Assessment audit. 
V decembri 2019 audítori schválili SAMRS finálnu Správu a poslali ju EK na posúdenie. 
Spomínaný dokument neobsahoval žiadne výhrady v zmysle hlavných zistení alebo 

zásadných odporúčaní. EK tým potvrdila oprávnenosť SAMRS realizovať delegovanú 
spoluprácu EÚ. SAMRS úspešne prešla náročným auditom EK (Generálne riaditeľstvo 
pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj), tzv. Pillar Assessment.

Výsledkom auditu spoločnosti PKF Littlejohn LLP, je skutočnosť, že SAMRS dokáže 
zabezpečiť pri čerpaní zdrojov EÚ ochranu jej finančných záujmov. Pozitívne hodnote-
nie získala pre všetky štyri posudzované oblasti, resp. piliere: granty, systém internej 

kontroly, systém účtovníctva a nezávislý externý audit. EK zároveň v roku 2019 prijala  
revidované referenčné podmienky pre hodnotenie pilierov. Povinne musia aj toto hod-
notenie absolvovať všetky členské štáty EÚ. SAMRS preto v priebehu roka 2020 pripra-
ví doplnkový audit pre ďalšie tri posudzované piliere - verejná informovanosť, ochrana 
osobných údajov a externé zdroje. 
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3. Poslanie a strednodobý  
výhľad organizácie

SAMRS je rozpočtovou organizáciou MZVEZ SR. Jej poslaním je zabezpečiť reali-
záciu ODA SR v súlade s programovými a koncepčnými dokumentami MZVEZ SR  
a vlády SR, záväznými dokumentami EÚ, dokumentami OSN, Organizácie pre ekono-
mickú spoluprácu a rozvoj (OECD), ako aj ostatnými medzinárodnými organizáciami  
a záväzkami. 

Postavenie a pôsobnosť SAMRS určuje § 5 zákona č. 392/2015 o rozvojovej spolupráci  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 281/2019 Z. z. V zmysle tohto 
zákona hlavnými činnosťami organizácie sú najmä:

• realizácia rozvojovej spolupráce vrátane humanitárnej pomoci, verejnej informovanos-
ti, rozvojového vzdelávania a budovania kapacít prostredníctvom poskytovania dotácií, 
finančných príspevkov, zadaním zákaziek alebo iných nástrojov na základe rozhodnu-
tia vlády,

• spolupráca so subjektmi pôsobiacimi v oblasti rozvojovej spolupráce v SR aj v zahra-
ničí, 

• spolupráca s MZVEZ SR pri tvorbe stratégií a iných koncepčných dokumentov, 
•  monitorovanie a kontrola realizácie rozvojových projektov,
•  informovanie o aktivitách rozvojovej spolupráce prostredníctvom webovej stránky.

Realizácia oficiálnej rozvojovej spolupráce SR sa riadi základnými pravidlami a princípmi 
zahraničnopolitických priorít Slovenska a je v súlade s princípmi medzinárodnej rozvojo-
vej politiky, najmä rozvojovej politiky EÚ a agendou pre trvalo udržateľný rozvoj po roku 
2015 (Transformujeme náš svet: Agenda 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj). 

SAMRS zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s riadením a administráciou projektové-
ho cyklu v rámci Strednodobej stratégie oficiálnej rozvojovej spolupráce SR na roky  

2019-2023 a Zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce pre príslušný rok. Ide predo-
všetkým o prípravu a vyhlasovanie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, 
hodnotenie predložených žiadostí, prípravu zasadnutí Hodnotiacej komisie MZVEZ SR, 

uzatváranie zmlúv s realizátormi projektov, finančné riadenie a kontrolu projektov, a ich 
monitorovanie. 
Úlohou SAMRS je tiež poskytovať podporu všetkým záujemcom o realizáciu rozvojových 
projektov z radov mimovládnych organizácií, podnikateľských subjektov alebo akade-
mických inštitúcií. SAMRS tiež zabezpečuje komunikáciu hlavných myšlienok a poslania 
oficiálnej rozvojovej spolupráce smerom k odbornej i laickej verejnosti formou rôznych 
aktivít externej komunikácie. Pri svojej činnosti kladie SAMRS dôraz na efektívnosť roz-
vojovej spolupráce, koherenciu v prospech jej rozvoja, flexibilnosť poskytovania a hospo-
dárnosť vynakladania finančných prostriedkov na rozvojovú spoluprácu.
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V zmysle Strednodobej stratégie oficiálnej rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 - 2023, 
sa ODA SR v roku 2019 zameriavala na šesť prioritných, tri programové krajiny a via-
ceré krajiny s naliehavými humanitárnymi potrebami v dôsledku konfliktov a migrácie.  
V oblasti sektorového zamerania sa podporili témy, v ktorých má Slovensko potenciál  
a komparatívne výhody. 

V rámci dotácií sa podporili nasledovné programy a krajiny:

•  Podpora krajín Východného partnerstva (Ukrajina, Gruzínsko a Moldavsko),
•  Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne (Albánsko, Bosna  

a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo*, Severné Macedónsko, Srbsko),
•  Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike,

•  Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike,

•  Podpora rozvojových intervencií vo východnej subsaharskej Afrike (Burundi, Etiópia,  
Eritrea, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Somálsko, Tanzánia a Uganda),

•  Podpora rozvojových intervencií v Afganistane,

•  Podpora humanitárnej a posthumanitárnej pomoci v regióne Stredného a Blízkeho  

východu (Sýria, Irak, Jordánsko, Libanon) a Južného Sudánu, 
•  Podpora pri odstraňovaní následkov ozbrojeného konfliktu prostredníctvom  

poskytovania humanitárnej pomoci (Ukrajina), 
•  Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín, 
•  Program nových podnikateľských partnerstiev, 

•  Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov 
EK prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania,

•  Budovanie kapacít a partnerstiev,
•  Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania.

* V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99.
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4. Kontrakt organizácie  
s ústredným orgánom

Kontrakt medzi MZVEZ SR a SAMRS na rok 2019 bol uzatvorený v zmysle uznesenia vlády 
SR č. 1370/2002/B1 zo dňa 18.12.2002 a podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy. Upravil vzťahy pri vykonávaní zahraničnej rozvojovej pomoci  
v zmysle zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z. z., zriaďovacej listiny (Rozhodnutie ministra 
zahraničných vecí SR č. 57/2006 zo dňa 27.12.2006) a štatútu SAMRS. 

V Kontrakte sú vymedzené práva a povinnosti zúčastnených strán takto: 

MZVEZ SR: 

•  určuje obsahové zameranie činnosti a metodicky usmerňuje SAMRS,
•  zabezpečuje financovanie predmetu činnosti uvedeného v článku III Kontraktu,
•  schvaľuje objem finančných prostriedkov uvedených v článku V, v rozsahu a termínoch 

vyplývajúcich z príslušných zákonných úprav, uznesení vlády SR a rozhodnutí ministra 
ZVEZ SR,

•  vykonáva polročné hodnotenie a kontrolu plnenia Kontraktu,
•  rozhoduje vo veciach pracovno-právnych vzťahov medzi riaditeľom SAMRS a MZVEZ 

SR (najmä ZPC a dovolenky); tieto záležitosti podliehajú schváleniu sekciou medziná-
rodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci,

•  schvaľuje návrhy Kontraktu, zápisníc z priebežného hodnotenia Kontraktu, záverečnú 
správu o plnení Kontraktu a výročnú správu.

SAMRS: 

• zabezpečuje plnenie úloh, vyplývajúcich zo zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spo-
lupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 281/2019 Z. z., 
iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zriaďovacej listiny a interných nor-
matívnych aktov,

•  predkladá návrh rozdelenia (podľa ekonomickej klasifikácie) objemu finančných pro-
striedkov určených na činnosť SAMRS v súlade s rozpočtom schváleným MZVEZ SR, 

•  dodržiava rozpočet uvedený v Kontrakte, pri dodržaní jednotlivých limitov uvedených  
v tabuľke „Rozpočet SAMRS - výdavky“ v článku V,

•  predkladá sekcii medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci 
a sekcii ekonomiky a všeobecnej správy MZVEZ SR týždeň pred termínom konania 
hodnotenia a kontroly plnenia Kontraktu všetky potrebné podklady,

•  informuje MZVEZ SR o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia Kontraktu,
•  vypracováva návrhy Kontraktu, zápisníc z priebežného hodnotenia Kontraktu,  

záverečnú správu o plnení Kontraktu a výročnú správu.
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Položka Ekonomická  
klasifikácia Popis výdavkov Schválený rozpočet  

na rok 2019 v eurách

1 610
Mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania

195 307,00

2 620 Poistné a príspevok 
do poisťovní 65 623,00

3 1+2 Osobné výdavky spolu: 260 930,00

4 630 Tovary a služby 91 712,00

5 Tovary a služby spolu 91 712,00

6 640 Bežné transfery 6 873 520,00

7 Bežné transfery spolu 6 873 520,00

8 710 Obstarávanie  
kapitálových aktív 0

9 Obstarávanie  
kapitálových aktív spolu 0

10 3+5+7+9 SPOLU 7 226 162,00

1

Osobné 
výdavky
260 930

4%
Tovary a 

služby
91 712

1%

Bežné 
transfery
6 873 520

95%

Schválený rozpočet SAMRS 
na rok 2019 
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5. Bilaterálna oficiálna  
rozvojová spolupráca SR  
v roku 2019 Dotácie

SAMRS realizovala aktivity podľa vládou SR schváleného Zamerania bilaterálnej rozvo-
jovej spolupráce na rok 2019 a indikatívneho rozpočtu. Z nástrojov rozvojovej spolupráce 
sa využívali dotácie pre slovenské organizácie, finančné príspevky na humanitárnu po-
moc alebo spoluprácu poskytovanú zahraničným subjektom, mikrogranty pre podporu 
aktivít miestnych organizácií v partnerských krajinách prostredníctvom zastupiteľských 
úradov SR v zahraničí, zákazky na projekty podľa požiadaviek partnerských krajín a roz-
počtové opatrenia. Okrem spolupráce s domácimi a zahraničnými organizáciami, SAMRS 
financovala aj aktivity na budovanie kapacít, zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojo-
vej spolupráci a odovzdávanie skúseností. 

Prostredníctvom nástroja dotácie sa financovali okrem rozvojových projektov v progra-
mových a prioritných krajinách (program rozvojových intervencií a program odovzdávania 
skúseností) aj ďalšie intervencie na globálne a rozvojové vzdelávanie v SR (v spolupráci  
s mimovládnymi organizáciami, univerzitami, školami a medzinárodnými organizáciami) 
a zapájanie podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce, s cieľom posilniť so-
ciálny a ekonomický rozvoj v chudobných krajinách (program podnikateľských partner-
stiev). Podporu získali aj projekty, financované z rozvojových nástrojov EK, do ktorých 
sa úspešne zapojili slovenské organizácie (tzv. spolufinancovanie rozvojových projektov 
EÚ). V priebehu roka 2019 SAMRS vyhlásila 14 výziev na predkladanie žiadostí o dotácie 
na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. V nasledujúcej tabuľke je pre-
hľad všetkých podporených projektov podľa jednotlivých výziev.
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Referenčné výzvy Názov výzvy Dátum uzavretia výzvy Disponsibilné zdroje  
v eurách

Počet 
schválených žiadostí Rozhodnutie ministra Výška schválených 

dotácií v eurách

1. SAMRS/2019/AFG/1 Podpora rozvojových intervencií –  
Afganistan 5.4.2019 100 000,00 1 24.6.2019 99 976,00

2. SAMRS/2019/KE/1 Podpora rozvojových intervencií –  
Kenská republika 5.4.2019 700 000,00 3 24.6.2019

8.7.2019 740 475,62

3. SAMRS/2019/MD/1 Podpora rozvojových intervencií -  
Moldavsko 5.4.2019 500 000,00 3 24.6.2019 399 341,00

4. SAMRS/2019/PPP/1 Program nových podnikateľských  
partnerstiev 10.5.2019 500 000,00 5 22.7.2019 435 392,78

5. SAMRS/2019/VP/1 Podpora krajín Východné partnerstvo 5.4.2019 300 000,00 3 24.6.2019
8.7.2019 285 768,00 

6. SAMRS/2019/ZB/1 Podpora odovzdávania skúseností -  
západný Balkán 5.4.2019 400 000,00 4 24.6.2019

8.7.2019 343 371,50

7. SAMRS/2019/HUM/1
Podpora humanitárnej a posthumanitárnej 
pomoci v regióne Stredného a Blízkeho 
východu

19.3.2019 1 000 000,00 5 30.4.2019
8.7.2019 999 962,40

8. SAMRS/2019/BK/1 Budovanie kapacít a partnerstiev 30.04.2019 50 000,00 1 8.7.2019 50 000,00

9. SAMRS/2019/EK/1 Spolufinancovanie rozvojových projektov 
EÚ 12.4.2019 80000,00 2 14.6.2019 22 312,00

10. SAMRS/2019/RV/1 Podpora globálneho a rozvojového vzde-
lávania 12.4.2019 50 000,00 2 14.6.2019

8.7.2019 52 474,00

11. SAMRS/2019/D/1
Vysielanie dobrovoľníkov a expertovdob-
rovoľníkov do rozvojových krajín

5.4.2019 258 931,00 24 14.05.2019 223 636,00

12. SAMRS/2019/UA/1
Podpora pri odstraňovaní následkov ozbro-
jeného konfliktu - Ukrajina

19.3.2019 300 000,00 2 30.4.2019 199 888,00

13. SAMRS/2019/SSA/1 Podpora rozvojových intervencií -  
východná subsaharská Afrika 5.4.2019 200 000,00 2 8.7.2019 251 118,40

14. SAMRS/2019/PPP/2 Podpora nových podnikateľských part-
nerstiev 6.9.2019 70 000,00 6 29.10.2019 59 260,00

SPOLU 4 508 931,00 63 4 162 975,70 

Prehľad výziev na predloženie žiadosti o dotácie v roku 2019
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Poradové 
číslo

Registračné číslo
projektu Názov projektu Prijímateľ Programová /  

partnerská krajina
Schválená dotácia 
v eurách

1 SAMRS/2019/KE/1/1 Rozšírenie kapacity základnej školy Filip Neri s perspektívou strednej školy - fáza 2
Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety

Keňa 249 999,00

2 SAMRS/2019/KE/1/6
Vybudovanie pilotného zariadenia pre produkciu a výskum potravinársky  
využiteľného hmyzu v Kenskej republike

Medicínska alternatíva Keňa 249 846,62

3 SAMRS/2019/KE/1/7 Lepši prístup k zručnostiam pre mládež v kraji Marsabit SAVIO, o. z. Keňa 240 630,00

4 SAMRS/2019/MD/1/1
Podpora demokracie, nezávislosti a transparentnosti kľúčových verejných inštitúcií  
v Moldavsku

Inštitút pre ekonomické 
a sociálne reformy

Moldavsko 101 840,00

5 SAMRS/2019/MD/1/4
Budovanie inštitucionálnych kapacít na posilnenie efektívneho fungovania  
manažmentu v odpadovom hospodárstve

Slovenská agentúra životného prostredia Moldavsko 141 386,00

6 SAMRS/2019/MD/1/7
Zaangažovanie samospráv a občianskej spoločnosti do rozvoja Gagauzska a regiónu 
Taraclia

Človek v ohrození, n. o. Moldavsko 156 115,00

7 SAMRS/2019/AFG/1/1 Podpora vzdelávania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na Kábulskej univerzite 
Slovenská Technická Univerzita  
v Bratislave

Afganistan 99 976,00

8 SAMRS/2019/SSA/1/1
Zavedenie a rozvoj pestovania makadámií do Etiópie ako nový zdroj príjmu  
pre farmárov

Integra Etiópia 200 000,00

9 SAMRS/2019/SSA/1/4 Odborné vzdelávanie pre mladých utečencov z Južného Sudánu Slovenská katolícka charita Uganda 51 118,40

10 SAMRS/2019/VP/1/2 Zdravá voda pre Cherson Asociácia vodárenských spoločností Ukrajina 100 000,00

11 SAMRS/2019/VP/1/5
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

Európska migračná agentúra (EMA) Ukrajina 100 000,00

12 SAMRS/2019/VP/1/6
Prenos skúseností pri znižovaní obsahu arzénu v prírodných vodách, pôdach a potra-
vinových produktoch a možnosti jeho odstraňovania z pitných vôd v Gruzínsku

Výskumný ústav vodného hospodárstva Gruzínsko 85 768,00

13 SAMRS/2019/ZB/1/1 Národný konvent o EÚ v Albánsku
Výskumné centrum Slovenskej  
spoločnosti pre zahraničnú politiku

Albánsko 99 996,00

14 SAMRS/2019/PPP2/1/13
Zavedenie digitálnej platformy pre manažment lokálneho podnikateľského  
ekosystému so zameraním na udržateľnosť.

Solved, s.r.o. Maurícius 9 360,00

15 SAMRS/2019/ZB/1/3
Zlepšenie inovačného ekosystému Albánska podporou vzniku a akcelerácie  
mladých inovatívnych firiem 

Slovenská organizácia pre výskumné  
a vývojové aktivity, o. z.

Albánsko 95 285,00

16 SAMRS/2019/ZB/1/6
Odovzdávanie skúseností v oblasti digitalizácie verejnej správy v krajinách  
západného Balkánu

Partnerstvá pre prosperitu
Srbská republika
Severné Macedónsko

80 937,00

17 SAMRS/2019/HUM/1/2 Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti pre matku a dieťa, Mapuordit
Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety

Južný Sudán 199 999,40

18 SAMRS/2019/HUM/1/9
Zabezpečenie starostlivosti o reprodukčné zdravie, vrátane manažmentu prípadov 
SGBV pre sýrskych utečencov a vnútorne vysídlených ľudí v oblastiach Baalbek 
Hermel v Libanone 

MAGNA Libanon 200 000,00

19 SAMRS/2019/HUM/1/10 Zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov obcí Bášika a Bahzani Slovenská katolícka charita Irak 200 000,00

20 SAMRS/2019/HUM/1/11
Vzdelávanie ako cesta k lepším životným podmienkam pre zraniteľné deti a mládež 
z libanonských a utečeneckých komunít v Tripoli

Človek v ohrození, n. o. Libanon 199 971,00

Prehľad podporených projektov v roku 2019
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Poradové 
číslo

Registračné číslo
projektu Názov projektu Prijímateľ Programová /  

partnerská krajina
Schválená dotácia 
v eurách

21 SAMRS/2019/HUM/1/12 WASH intervencia v oblasti Baalbek pre sýrskych utečencov a Libanončanov
ADRA - Adventistická agentúra pre po-
moc a rozvoj, o. z. 

Libanon 199 992,00

22 SAMRS/2019/UA/1/3
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom Mobilnej Urgentnej Jednotky 
Primárnej Zdravotnej Starostlivosti (MEPU) v oblasti Doneck, na Ukrajine.

MAGNA Ukrajina 100 000,00

23 SAMRS/2019/UA/1/4
Zlepšenie kvality života zraniteľných skupín obyvateľstva postihnutých vojenským 
konfliktom v Doneckej oblasti

Človek v ohrození, n. o. Ukrajina 99 988,00

24 SAMRS/2019/PPP/1/3 Čistá Žovkva 2.0: energoefektívne a ekologické nakladanie s vodou Enviroline, s.r.o., Košice Ukrajina 197 946,67

25 SAMRS/2019/PPP/1/10 Podpora vzdelávania a zvyšovanie kvality odborného poradenstva v Bielorusku FEED LAB, s.r.o. Bielorusko 60 132,80

26 SAMRS/2019/PPP/1/11
Vytvorenie partnerstva a vypracovanie biznis plánu pre PPP projekt zameraný 
na produkciu jedlého hmyzu v Keni

Scientica, s.r.o. Keňa 9 980,00

27 SAMRS/2019/PPP/1/14
Štúdia uskutočniteľnosti – Schéma mobility moldavských študentov IT na účel trans-
feru mäkkých a tvrdých zručností v oblasti IT zo Slovenska do Moldavska v spolu-
práci s vysokými školami a súkromným sektorom

ITAS Edu Moldavsko 10 000,00

28 SAMRS/2019/PPP/1/16 Intenzifikácia zhodnocovania odpadov dodávaných na skládku Srem-Mačva DAVOIL, s.r.o. Srbská republika 157 333,31

29 SAMRS/2019/EK/1/2 Ľudia medzi riadkami Človek v ohrození, n. o. Slovensko 15 062,00

30 SAMRS/2019/EK/1/3 Hackaton pre globálne občianstvo
Platforma mimovládnych rozvojových 
organizácií

Slovensko 7 250,00

31 SAMRS/2019/RV/1/2 Globálne a rozvojové vzdelávanie ako súčasť programu Škola priateľská k deťom Slovenská nadácia pre UNICEF Slovensko 27 482,00

32 SAMRS/2019/RV/1/3 Globálne rozvojové vzdelávanie pre novinárov Človek v ohrození, n. o. Slovensko 24 992,00

33 SAMRS/2019/BK/1/1
Budovanie riadiacich, koordinačných a implementačných kapacít aktérov v oblasti 
rozvojovej spolupráce

Platforma mimovládnych rozvojových 
organizácií

Slovensko 50 000,00

34 SAMRS/2019/PPP2/1/1
Rozpočtový informačný systém (RIS) pre Moldavsko – zdieľanie úspešného sloven-
ského e-government riešenia

PosAm, spol. s.r.o. Moldavsko 10 000,00

35 SAMRS/2019/PPP2/1/2 Portable Diagnostics Accessible to Everybody – Feasibility study S-Case Keňa 10 000,00

36 SAMRS/2019/PPP2/1/3 Portable Diagnostics Accessible to Everybody – Business Plan S-Case Ghana 10 000,00

37 SAMRS/2019/PPP2/1/5
Vypracovanie podnikateľského plánu pre dovoz certifikovanej prémiovej kávy 
z Etiópie

Samay, s.r.o. Etiópia 10 000,00

38 SAMRS/2019/PPP2/1/12 Pestovanie liečivých rastlín pre výrobu biopesticídov CEDOME Severné Macedónsko 9 900,00

 SPOLU 3 872 286,20

Prehľad podporených projektov v roku 2019
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Program vysielania  
dobrovoľníkov a expertov
do rozvojových krajín

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín je jednou z foriem oficiálnej 
rozvojovej spolupráce, ktorú SAMRS poskytuje od roku 2012. Program má viacero cieľov. 
Vytvára dlhodobé partnerstvá pomoci v komunitách a zároveň posilňuje a buduje národ-
né kapacity. Zvyšuje verejné povedomie u občianskej spoločnosti o rozvojových témach 
a dôležitosti rozvojovej spolupráce. 

Dobrovoľníci sa sústreďujú na potreby miestneho obyvateľstva. Príkladom sú vzdelá-
vacie 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 sek-
tore, ktoré nie je možné získať prácou v SR. V roku 2019 bolo pod značkou SlovakAid fi-
nancované vyslanie 21 dobrovoľníkov v celkovej sume 223 051 eur. Vyslania sa realizujú 
na obdobie troch, šiestich alebo 12 mesiacov.

V septembri zorganizovala SAMRS v Bratislave networkingové stretnutie rozvojových 

dobrovoľníkov, ktorí boli vyslaní cez SlovakAid. Na podujatí sa zúčastnilo vyše 70 nad-
šencov dobrovoľníctva. Networking bol rozdelený do troch panelových diskusií veno-
vaných teritóriám, v ktorých naši dobrovoľníci najčastejšie pomáhajú miestnej komunite. 
Dobrovoľníci sa tak mohli podeliť o svoje cenné zážitky, skúsenosti a motivovať ďalších 
možných dobrovoľníkov na výkon tejto zmysluplnej činnosti. 

S cieľom zefektívniť prípravu SlovakAid dobrovoľníkov na ich pobyt, SAMRS zorganizo-
vala dve dobrovoľnícke predvýjazdové školenia v júli a v septembri 2019. Tieto sa za-
merali predovšetkým na problematiku rozvojovej spolupráce, bezpečnosti, zdravia  
a interkultúrnej kompetencie. Tréningy viedol lektor, s bohatými skúsenosťami z rozvo-
jovej dobrovoľníckej agendy.
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Počet dobrovoľníkov v prijímateľských krajinách 
v roku 2019 (v %)

Lesotho
9%

14%

Rwanda
19%

Uganda
19%

Kambodža
9%

Bosna a 
Hercegovina

5%

Libanon
5%

Etiópia
10%

Moldavsko
5% Gruzínsko

5%

Finančné príspevky

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

V snahe zabezpečiť väčšiu konzistentnosť a lepšie monitorovanie poskytovaných fi-
nančných príspevkov sa novelizoval zákon č. 392/2015 Z. z., o rozvojovej spolupráci 

a o zmene doplnení niektorých zákonov (v § 8 ods. 1 písm. b) až d). 

Vysielajúca organizácia Prijímateľská krajina 
(počet dobrovoľníkov)

Celková výška 
dotácií v eurách

Vysoká škola zdravotníctva  
a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.

Lesotho (2), Keňa (2), Rwanda (2) 72 400,00

Dvojfarebný svet, o.z. Kambodža (2) 22 780,00

SAVIO, o. z. Keňa (1) 9 111,00

ADRA - Adventistická agentúra  
pre pomoc a rozvoj, o. z.

Gruzínsko (1), Libanon (1), Moldavsko (1) 42 300,00

Globsec Bosna a Hercegovina (1) 18 000,00

Slovenská katolícka charita Uganda (2),Rwanda (2) 20 300,00

eRko - Hnutie kresťanských  
spoločenstiev detí

Uganda (2), Etiópia (2) 38 160,00

SPOLU 21 223 051,00

Prehľad vyslaných dobrovoľníkov v roku 2019
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Názov Krajina Výška finančného 
príspevku v eurách

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

Moldavsko 264 084,51 

Spolufinancovanie konferencie „Decade of Roma Inclusion: Legacy, lessons learned, best practices and what to do next" Srbsko 15 000,00 

Ročný príspevok SR v rámci projektu Partnerstvo SR a UNDP pre efektívne riešenia v oblasti rozvojovej spolupráce so zameraním  
na ciele udržateľného rozvoja 2018-2021

- 368 300,00 

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

Severné Macedónsko, Ukrajina, Gruzínsko 35 000,00 

Poskytnutie finančného daru na nákup medicínskeho vybavenia pre "Screeningové centrum rakoviny" v meste Zugdidi v Gruzínsku Gruzínsko 39 000,00 

Finančný príspevok pre obyvateľov Ukrajiny (urgentná zdravotnícka starostlivosť na kontrolnom stanovisku Stanica Luhanská) Ukrajina 20 000,00 

Realizácia projektu Národný konvent o EÚ v Severnom Macedónsku, Partnerstvo s USAID Severné Macedónsko 100 000,00 

Finančný príspevok na zabezpečenie a podporu chodu a rozvoja kapacít a vybavenie vzdelávacieho centra Uzbekistan 10 000,00

Finančný príspevok na rok 2019 pre Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl / Medzinárodný poradný tím  
pre bezpečnostný sektor (DCAF/ISAT) - 70 000,00 

Finančný príspevok v rámci spoločného programovania v Keni v oblasti rozvojovej spolupráce Keňa 1 250 000,00

Finančný príspevok na realizáciu podujatia Druhé medzinárodné fórum na východnej Ukrajine Ukrajina 5 000,00

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

Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko 21 000,00

Himalayan Trust Nepal Nepál 25 000,00 

Fundación BBVA Bancomer Asocición Civil in Mexico - obnova základnej školy postihnutej zemetrasením Mexiko 76 489,04 

Príspevok SR v rámci projektu Partnerstvo SR a UNDP pre efektívne riešenia v oblasti rozvojovej spolupráce so zameraním na ciele 
udržateľného rozvoja 2018-2021 (predplatené) - 275 340,00

Realizácia panelu – Príspevok žien k mieru, demokracii a rozvoju západobalkánskeho regiónu v rámci Belehradského  
bezpečnostného fóra 2019 Srbsko 10 000,00

SPOLU 2 584 213,55 

Prehľad podporených projektov v roku 2019
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Finančné príspevky, tzv. mikrogranty sa realizujú prostredníctvom zastupiteľských úra-
dov SR v zahraničí. Umožňujú operatívne a cielene reagovať na problémy a potreby part-
nerskej krajiny a pomáhajú zvyšovať viditeľnosť SR. Ide o malé projekty v hodnote do  
10 000 eur v maximálnej dĺžke od šesť do 12 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), 
Kosovo* (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“). 

Partnerská krajina Počet poskytnutých mikrograntov Celková suma  
v eurách

Albánsko 4 40 000,00

Bosna a Hercegovina 9 39 846,73

Gruzínsko 6 53 878,24

Keňa 15 99 024,08

Severné Macedónsko 5 39 709,00

Moldavsko 10 98 665,15

Čierna Hora 2 19 943,00

Kosovo* 4 39 034,80

Nepál 1 9 999,11

Bielorusko 4 34 758,75

Ukrajina 6 44 340,00

Etópia 1 10 000,00

Irak 1 9 916,40

Libanon 2 19 968,91

SPOLU 70 559 084,17

Prehľad finančných príspevkov poskytnutých na mikrogranty v roku 2019

Finančné príspevky poskytnuté  
v partnerských krajinách (v %)

Albánsko
7% Bosna a 

Hercegovina
7%

Gruzínsko
10%

18%

Severné 
Macedónsko

7%

Moldavsko
18%

Bielorusko
6%

Kosovo
7%

Ukrajina
8%

4%

Nepál
2%

Etiópia
2%

Libanon
4% Irak

2%

*

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

SSE - Sharing Slovak Expertise 
(do 22.1.2019 CETIR)

V januári 2019 SAMRS podpísala zmluvu o poskytnutí služieb v Moldavsku so zástupcom 
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 manaž-
mentu v súlade s metodikou SAMRS a so zákonom č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolu-
práci 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 nástoj zákazky do praxe v podmienkach SAMRS. 
Zavedenie tohto inštrumentu bude agentúra riešiť naďalej aj v roku 2020. 

Prehĺbenie slovensko-ukrajinskej spolupráce v oblasti historického výskumu a využitia 
archívov bude do budúcna obojstranne výhodné. V prípade Ukrajiny dôjde k sprostred-
kovaniu slovenských skúseností zo zapájania odbornej komunity historikov a archivárov - 
ako segmentu občianskej spoločnosti, do prebiehajúcich demokratických procesov: 
vysporiadanie sa s citlivými otázkami minulosti, kultivovanie politicko-spoločenského 
diškurzu o historických témach, vzdelávanie verejnosti a boj proti dezinformáciám a po-
zmeňovaniu dejín. Slovenská strana bude naopak profitovať zo získania prístupu k od-
tajneným fondom v ukrajinských archívoch, ktoré môžu byť využité nielen v historickom 
výskume, ale aj v strategickej komunikácii o vybraných témach slovenských dejín.

V roku 2019 sa uskutočnilo 17 aktivít, z toho osem študijných návštev, štyri vyslania ex-
pertov, štyri konferencie / semináre a jedna stáž. Od spustenia programu CETIR v roku 
2011 do 31.12.2019 to predstavovalo celkom 188 aktivít. 

SSE podporil aj v roku 2019 projektové návrhy Zastupiteľského úradu SR v Kyjeve, ktoré 
realizovala Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici so zapojením 
Ústavu pamäti národa. Cieľom odborného seminára v Kyjeve bolo zdieľať skúsenos-
ti historikov a publicistov z bádania a skúmania slovenských a československých tém 
v Archíve Bezpečnostnej služby Ukrajiny. Na Ukrajine totiž došlo po roku 2014 ku kom-
plexnému a úplnému odtajneniu archívnych fondov z obdobia Sovietskeho zväzu. Tak-
to získané poznatky historici spracovali do podoby vedecko-populárnych textov  

a zverejnili ich na Slovensku v tlačených a elektronických médiách.
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Začiatkom marca 2019 sa zopakovala úspešná misia 11 lekárov a zdravotných sestier, 
podporená z prostriedkov SSE a mikrograntu, ktorá poskytla cenné odborné skúsenosti 
kenským kardiochirurgom a zdravotníckemu personálu. Tím slovensko-českých leká-

rov a miestneho presonálu operoval a vyšetril v nairobskej Mater Hospital deti s vro-
denými srdcovými chybami z najchudobnejších oblastí Kene. Operovaných bolo deväť 
detských pacientov, 28 detí bolo kompletne kardiologicky vyšetrených a celkový počet 
echokardiografických vyšetrení bol 66.

V júni 2019 sa uskutočnili dve ďalšie úspešné aktivity. Prvou z nich bola návšteva 11 vy-

sokoškolských študentov - víťazov súťaže o najlepšiu esej z krajín západného Balkánu  
a Východného partnerstva EÚ na konferencii GLOBSEC 2019 Bratislava Forum. Kon-
com júna 2019 sa v Bratislave uskutočnil trilaterálny seminár o manažmente vody  
(SR / Izrael / Východné partnerstvo), kde experti z Výskumného ústavu vodného hospo-
dárstva a Slovenského hydrometeorologického ústavu SAV poskytli odborné vedomosti 
svojim kolegom z Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny.

Delegácia zo srbskej Agentúry boja proti korupcii počas študijnej návštevy SR, zame-
ranej na boj proti korupcii, navštívila relevantné štátne inštitúcie a aj prestížnu advokát-
sku kanceláriu TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., kde hosťom predstavili zákon  
o registri partnerov verejného sektora jeho dvaja spoluautori. Na túto návštevu sme nad-
viazali usporiadaním seminára s názvom Unikátny slovenský zákon o partneroch verej-

ného sektora a jeho uplatňovanie v praxi. Seminár bol pripravený v kontexte predsed-
níctva SR v OBSE a realizovaný za účasti profesorky Paoly Severino (Taliansko), osobitnej 
predstaviteľky OBSE, ministra ZVEZ SR Miroslava Lajčáka a špeciálnej predstaviteľky 
boja proti korupcii Parlamentného zhromaždenia OBSE, Irene Charalambides (Cyprus). 
Seminár, ktorý sa stretol s veľmi pozitívnou odozvou, bol určený pre vyšších štátnych 
úradníkov z krajín západného Balkánu a Východného partnerstva EÚ. Spolufinancovanie 
seminára vo výške 14 000 eur poskytla sekcia OBSE PRES. 

V septembri navštívila Slovensko päťčlenná delegácia z OZ Mladí ambasádori (Srbsko). 
Cieľom ich študijnej návštevy bolo vytvoriť podmienky pre rozvoj spolupráce a nadviaza-
nie kontaktov medzi zástupcami kreatívneho priemyslu z Niša a Bratislavy. Účastníci štu-
dijnej návštevy boli oboznámení s modelom verejno-súkromného partnerstva na pod-
poru kreatívnych odvetví na Slovensku, s modelmi verejnej podpory kreatívnych odvetví, 
získali informácie o modeloch, ktoré môžu implementovať v Srbsku, a taktiež spoznali 
fungovanie úspešných coworkingových priestorov v Bratislave. Študijná návšteva po-
mohla facilitovať vznik siete kontaktov a budúcej spolupráce medzi organizáciami v Niši 
a Bratislave, ktoré sa zaoberajú kreatívnym priemyslom. Za najzaujímavejšie a najviac 

inšpiratívne časti návštevy hostia označili najmä stretnutie s predstaviteľmi Novej Cver-
novky a Starej Tržnice. Všetci účastníci návštevy sa rozhodli implementovať podobné 
projekty v meste Niš a rozvinúť spoluprácu s lokálnymi stakeholdermi.

Realizáciu programu SSE zabezpečovala SAMRS prostredníctvom dvoch programových 
a finančných manažérok v úzkej spolupráci so zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí, 
ktoré iniciovali a predkladali jednotlivé návrhy aktivít. 

© archív SAMRS
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Prehľad aktivít programu SSE v roku 2019

Partnerská krajina Názov aktivity Forma aktivity Dátum realizácie aktivity Počet 
účastníkov

Celková suma 
aktivity v eurách

Keňa
Slovensko-česká misia lekárov kardiológov a zdravotných sestier v nairobskej 
Mater Hospital

vyslanie expertov 10.03.-17.03.2019 11 15 982,00

Gruzínsko
Účasť gruzínskych zástupcov na 10. medzinárodnom stretnutí mladých včelárov 
v SR - IMYB 2019

študijná návšteva 02.07.-08.07.2019 5 2 425,00

Gruzínsko
Zdieľanie skúseností a expertízy z oblasti ekológie, environmentalistiky a regio-
nálneho rozvoja medzi Slovenskom a Gruzínskom

študijná návšteva 21.04.-27.04.2019 2 2 282,00

GE, ME, Severné MK, RS, UA
Najlepšia študentská esej ako vstupenka na prestížne podujatie GLOBSEC 2019 
Bratislava Forum

študijná návšteva 05.06.-09.06.2019 11 6 550,00

MD, GE, UA
Trilaterálna spolupráca SR: Vzdelávací seminár pre účastníkov z krajín Východ-
ného partnerstva EÚ na tému manažment vody (MASHAV)

seminár 23.06.-28.6.2019 14 12 432,00

Srbsko Posilňovanie spolupráce v boji proti korupcii študijná návšteva 23.06.-25.06.2019 6 4 400,00

Ukrajina Výmena skúseností pri archívnom výskume a strategickej komunikácii vyslanie expertov 02.09.-11.09.2019 6 5 745,00

Kazachstan
Zdieľanie skúseností z oblasti vodného hospodárstva a bezpečnosti vodných 
stavieb

vyslanie expertov 19.10.-25.10.2019 6 5 952,00

Bosna a Hercegovina
Poskytnutie technickej pomoci na zvýšenie odbornej spôsobilosti samosprávy 
obce Jezero

študijná návšteva 02.07.-04.07.2019 3 3 206,00

Srbsko Mladí v kreatívnom priemysle študijná návšteva 16.09.-20.09.2019 5 2 165,00

Palestína Stáž palestínskeho diplomata na MZVEZ SR stáž 21.10.-25.10.2019 1 626,00

Palestína
Návšteva predstaviteľov palestínskych univerzít pre nadviazanie priamej spolu-
práce

študijná návšteva 27.10.-31.10.2019 6 7 510,00

Moldavsko
Podpora rozvoja MSP a prepojenie dodávateľského reťazca medzi lokálnymi 
MSP a veľkými investormi

študijná návšteva 23.09.-26.09.2019 6 4 048,00

AL,BA,ME, RS, Severné MK,BY, 
GE,MD,UA

Unikátny slovenský zákon o partneroch verejného sektora a jeho uplatňovanie 
v praxi

seminár 23.10.-25.10.2019 20 19 993,00

Srbsko Zdieľanie skúseností v oblasti zmeny klímy študijná návšteva 29.09.-04.10.2019 4 5 281,00

Srbsko Pokračovanie spolupráce v kreatívnom priemysle vyslanie experta 29.11.-04.12.2019 1 1 457,00

Severné MK,RS
Budovanie kapacít v oblasti manažmentu kvality ovzdušia – Clean Air Forum 
2019

konferencia 27.11.-30.11.2019 5 2 578,00 

SPOLU  102 632,00
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6. Hodnotenie rozvojovej 
spolupráce v roku 2019

Oficiálnu rozvojovú pomoc poskytuje SR od roku 2003. Počas 15 rokov prešla ODA SR 
realizovaná prostredníctvom SlovakAid výraznými zmenami. 

Z výsledkov prvého partnerského hodnotenia Výboru OECD pre rozvojovú pomoc 
(Development Assistance Committee – DAC) vyplýva, že SR je v OECD vnímaná ako 
vplyvný a efektívny donor s ambicióznym a pokrokovým smerovaním v oblasti bilate-
rálnej a multilaterálnej rozvojovej spolupráce. DAC oceňuje, že SlovakAid má potrebnú 
vizibilitu, dobrú reputáciu a vysoký stupeň profesionality, aj napriek obmedzeným ad-
ministratívnym a finančným zdrojom. Z procesu partnerského hodnotenia vyplynulo  

13 odporúčaní, ktorých plnenie si vyžaduje pokračovanie v intenzívnej práci. Osobitnú 
pozornosť si zasluhuje financovanie globálnych rozvojových potrieb. 

SR pristúpila k dobrovoľnému záväzku postupne navyšovať výdavky na rozvojovú spolu-
prácu na úroveň 0,33% HND do roku 2030. V rámci prípravy správy z hodnotenia OECD 
sme preto mapovali absorpčné kapacity SR. Našim cieľom je čo najviac sa priblížiť  
k méte 0,33 % HND do roku 2030, rešpektujúc naše administratívne kapacity a finančné 
možnosti štátneho rozpočtu. Analogicky s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj je zrej-
mé, že pri využívaní tradičných nástrojov je táto méta pre SR nedosiahnuteľná. Preto hľa-
dáme nové partnerstvá a nové zdroje financovania prostredníctvom lepšieho zapájania 
súkromného sektora do rozvojovej spolupráce. Spolu s mobilizáciou zdrojov súkromné-
ho sektora ide dôležitý predpoklad úspešnosti a udržateľnosti rozvojových aktivít. 

Za týmto účelom bol vytvorený osobitný Program podnikateľských partnerstiev (PPP). 
SAMRS preto 6.3.2019 zverejnila výzvu iba pre subjekty podnikateľského sektora. 
Pre túto cieľovú skupinu SAMRS vypracovala schému minimálnej pomoci poskytova-
nej prostredníctvom PPP na podporu rozvojových aktivít slovenských podnikateľských 
subjektov. SAMRS bola schéma de minimis schválená Protimonopolným úradom SR 

dňa 18.2.2019. Cieľmi PPP sú podpora synergie medzi cieľmi rozvojovej spolupráce 

SR a podnikateľskými cieľmi v rozvojových krajinách, vytváranie nových podnikateľ-
ských partnerstiev a budovanie udržateľných kapacít miestnych partnerov, mobilizácia  

súkromných zdrojov na posilnenie slovenských rozvojových aktivít, podpora sloven-
ských podnikateľských subjektov pri etablovaní sa v rozvojových krajinách a uľahčenie 
vstupu miestnych podnikov do globálnych hodnotových reťazcov. Na program podnika-
teľských partnerstiev môže nadväzovať nový nástroj rozvojovej spolupráce, zvýhodnené 
vývozné úvery Eximbanky, na ktorého príprave sa SAMRS podieľala spolu s MZVEZ SR, 
MF SR a Eximbankou.

Všetky žiadosti, predložené v rámci jednotlivých výziev, hodnotila v súlade s novým Šta-
tútom Komisie MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na  roz-
vojovú spoluprácu a pre vyhodnocovanie ponúk na zadanie zákazky na rozvojovú  
spoluprácu (registračné č. I/825) príslušná Komisia MZVEZ SR pre hodnotenie žiadostí 

o dotácie (uskutočnilo sa celkom sedem zasadnutí).

Pre žiadateľov SlovakAid projektov zrealizovala SAMRS vo februári a marci 2019  
v kongresovej sále MZVEZ SR dva informačné semináre. Projektoví a finanční manažéri 
SAMRS poskytli odborné informácie 45 účastníkom o vyhlásených výzvach, a o tvorbe 
projektového rozpočtu v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. V rámci 
obdobia trvania výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu, príslušní zamestnanci SAMRS 
poskytli žiadateľom o dotáciu osobné, elektronické a telefonické odborné konzultácie 

a poradenstvo za účelom skvalitnenia prípravy a vypracovania žiadosti o poskytnutie 
dotácie ODA SR.
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S cieľom zvýšiť záujem o dobrovoľnícku činnosť a zintenzívniť účinnosť dobrovoľníckych 
vyslaní v súvislosti s programom vysielania dobrovoľníkov a expertov dobrovoľníkov 

do rozvojových krajín, bola v rámci výzvy 2019 zvýšená maximálna dotácia na jedného 

dobrovoľníka na 1 500 eur na mesiac a experta dobrovoľníka na 1 900 eur na mesiac  
(v roku 2018 bola dotácia 1 200 eur na mesiac pre dobrovoľníka a 1 600 eur na mesiac 
pre experta dobrovoľníka). Vedenie MZVEZ SR v súlade s aktuálnou stratégiou oficiálnej 

rozvojovej spolupráce SR v marci 2019 schválilo novú Koncepciu vysielania dobrovoľ-

níkov a expertov dobrovoľníkov do rozvojových krajín. Táto upravuje základné pojmy, 
ciele a princípy ich vysielania. 

Rok 2019 bol rokom pozitívnych zmien. Dňa 22.1.2019 MZVEZ SR odsúhlasilo dve dô-
ležité zmeny v rámci programu CETIR: zmenu jeho názvu a jeho začlenenie do no-

velizovaného zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z. z., v rámci § 9a - Poskytnutie vedo-
mostí a skúseností. Z programu CETIR sa oficiálne stal Nástroj na zdieľanie slovenských  
skúseností a expertízy, v anglickom jazyku Sharing Slovak Expertise (SSE). Nový Manuál  

Nástroja SSE pre zastupiteľské úrady SR v zahraničí na rok 2019, ktorý popisuje postupy 
implementácie aktivít SSE a povinnosti zainteresovaných strán, bol schválený Riadia-
cim výborom a Dozornou radou SAMRS v januári 2019. Koncepcia pre implementáciu 

Nástroja na zdieľanie slovenských skúseností a expertízy – Sharing Slovak Expertise 

(SSE), ktorá nahradila Programový dokument CETIR, bola schválená vedením MZVEZ SR 
v apríli 2019. Štatút Riadiaceho výboru bude po legislatívno-technickom dopracovaní 
pripravený na schválenie MZVEZ SR v roku 2020. 

V roku 2019 naďalej pokračovala spolupráca MZVEZ SR a UNDP v rámci projektu UNDP - 
Slovakia Partnership: Effective Development Cooperation Solutions for the SDGs. 

V rámci projektu bol vyslaný zamestnanec SAMRS na polročný secondment do UNDP 

Regional Hub v Istanbule, kde pôsobil na oddelení Governance and Peacebuilding. 

Na plenárnom zasadnutí projektu Národný konvent o Európskej únii v Severnom Ma-
cedónsku bolo 19.6.2019 podpísané Memorandum o porozumení medzi MZVEZ SR  

a USAID v Skopje. Obe strany dokumentom vyjadrili vôľu spolupracovať a vzájomne 
podporovať modernizáciu a reformy v oblastiach, spojených s prístupovými rokovania-
mi medzi EÚ a Severným Macedónskom. Prvé dva spoločné projekty budú realizované  
v Moldavsku, v rámci programu Comunitatea Mea (Moja komunita). Celková hodno-
ta programu predstavuje 20,5 milióna amerických dolárov, z toho finančná podpora  
SlovakAid tvorí sumu 300 000 amerických dolárov.

Dňa 23.8.2019 bola podpísaná zmluva medzi SAMRS a írskou rozvojovou organizáciou 

Self-Help Africa (SHA) o spolupráci v oblasti podpory rozvoja poľnohospodárstva v Keni. 
Ide o zapojenie sa do programu AgriFI (Podpora pre kenských produktívnych, adapto-
vaných a na trh integrovaných malých poľnohospodárov), do ktorého SR prispeje su-
mou 2,5 milióna eur na základe rozhodnutia vlády SR (uznesenie vlády SR č. 158/2017  
z 5.4.2017). Program AgriFI je nástrojom spoločného programovania EÚ v Keni a v rám-
ci komponentu spolufinancovaného zo strany SlovakAid bude pre kenských farmárov 
k dispozícii približne 18 miliónov eur, cca 90% rozpočtu financuje EÚ. Tieto prostried-
ky budú doplnené úverovými zdrojmi zo strany Európskej investičnej banky vo výške 

do 50 miliónov eur, ako aj súkromnými úverovými zdrojmi. Hlavným cieľom programu 
AgriFI je podpora poľnohospodárov smerujúca k zníženiu potravinového deficitu krajiny  
a posilneniu konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora. Výsledkom progra-
mu by malo byť vytvorenie 10 000 pracovných miest, podporené projekty by mali pri-
niesť zlepšenie situácie až pre 100 000 malých poľnohospodárov.
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Podpis zmluvy bol spojený s pracovným rokovaním generálnej riaditeľky sekcie medzi-
národných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci MZVEZ SR a vý-
konného riaditeľa SHA. Hlavnou témou boli konkrétne možnosti zapojenia slovenských 
subjektov do realizácie programu AgriFI. Dohodnutá bola realizácia workshopu pre po-

tenciálnych slovenských partnerov z mimovládneho i podnikateľského sektora. Na po-
dujatí, ktoré sa realizovalo 9. 10. 2019 v Bratislave, objasnili zástupcovia SHA slovenským 
podnikateľom a mimovládnym organizáciám fungovanie programu a možnosti účasti  
v nadchádzajúcej výzve.

Globálne rozvojové vzdelávanie (GRV) je súčasťou oficiálnej rozvojovej spolupráce 

SR. Celková alokácia na žiadosti o dotáciu na projekty globálneho a rozvojového vzdelá-
vania v roku 2019 predstavovala hodnotu 50 000 eur.

V priestoroch SAMRS sa uskutočnilo 29. 1. 2019 stretnutie predstaviteľov SAMRS a Glo-

bal Education Network Europe (GENE). Počas stretnutia sa zhodnotila vzájomná spo-
lupráca za predchádzajúce obdobie, ako aj výzvy a vízie do budúcnosti v oblasti globá-
lneho vzdelávania. GENE taktiež predstavilo nový trojročný program s názvom Program 
of National Support of Global Education, ktorý nahrádza predchádzajúci GENE Increase 
Program. Myšlienkou tohto programu je podpora viacerých aktérov, a teda väčšej diver-
zity počas daného obdobia. SAMRS vyjadrila počas stretnutia záujem podpísať s GENE 
nové Memorandum o porozumení. 

V dňoch 20.-22.3.2019 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, MŠVVaŠ SR, Platfor-
my MVRO, Iuventy a RMS, ako aj zástupcovia z portugalskej strany. Témami plenárnych 
stretnutí boli, napríklad tvorba národnej stratégie pre GRV, spolupráca medzi relevant-
nými aktérmi, skúsenosti z GENE Increase Programu, prezentácia výsledkov mapovania 
GRV, ako i výzvy celkového systematického začleňovania tém GRV do vzdelávacieho 
systému. Bilaterálne stretnutia zase poskytli priestor na intenzívnejšie zdieľanie skúse-
ností v konkrétnych a relevantných oblastiach pre dané participujúce inštitúcie a orga-
nizácie. 

Počas 4.-5.4.2019 sa v Berlíne uskutočnil ďalší polročný GENE Roundtable, na ktorom 
sa zúčastnila riaditeľka a projektová a finančná manažérka SAMRS. Prítomné boli aj dve 
zástupkyne z MŠVVaŠ SR. Témami workshopov boli napríklad globálne vzdelávanie  
a meranie zmeny, alebo ako si prispôsobiť na národnej úrovni ukazovateľ č. 4.7. Vz-
delávanie ku globálnemu občianstvu, ktorý spadá pod cieľ udržateľného rozvoja č. 4.  
Pred GENE Roundtable sa dňa 3. 4. 2019 uskutočnilo 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 21. 6. 2019 uskutočnilo Spoločné stretnutie GENE, SAMRS a MŠVVaŠ SR 

SAMRS opätovne potvrdila svoj záujem podpísať nové viacstranné Memorandom o po-

rozumení. Zástupcovia MŠVVaŠ SR plánujú rozpracovať témy GRV v rámci akčného plánu  
č. 2 - Implementačného plánu národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Bola 
navrhnutá spolupráca s MŠVVaŠ SR vrátane otázky GENE kofinancovania.

© archív MZVEZ SR
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V dňoch 16. až 17. 10. 2019 sa na Malte uskutočnil ďalší polročný GENE Roundtable. 
Za SAMRS sa zúčastnila projektová a finančná manažérka, prítomné boli aj dve zástup-
kyne MŠVVaŠ SR. Praktické workshopy sa venovali témam evaluácií GRV a tomu, ako vy-
zerá zavádzanie tém GRV v praxi prostredníctvom rôznych projektov na školách na Mal-
te. Ďalší okrúhly stôl sa má uskutočniť začiatkom mája 2020 v Bruseli. 

Počas 5. až 7.11.2019 sa uskutočnila v rámci európskeho projektu Bridge 47 - Building 

Global Citizenship v Helsinkách medzinárodná konferencia s názvom Envision 4.7. 

Za Slovensko sa zúčastnila projektová a finančná manažérka SAMRS, zástupcovia Am-
brely, Inštitútu vzdelávacej politiky (MŠVVaŠ SR), Univerzity Komenského v Bratislave, 
ako aj organizácia Habitat for Humanity. Konferencia sa konala pod záštitou fínskeho 
predsedníctva EÚ, s cieľom vytvoriť cestovnú mapu pre inštitúcie k napĺňaniu podcieľa 
č. 4.7. Vzdelávanie ku globálnemu občianstvu. Na konferencii participovalo i GENE a pri-
márne zástupcovia ministerstiev z členských krajín EÚ, ktoré sa venujú v rámci svojej 
agendy aj globálnemu vzdelávaniu a jeho začleňovaniu na národnej úrovni.

V roku 2019 pokračovala implementácia spoločného projektu krajín V4 v Keni, v po-
brežných oblastiach Kilifi, Kwale a Lamu. Projekt má hodnotu 1 900 000 eur a je financo-
vaný zo zdrojov Núdzového zvereneckého fondu Európskej únie pre stabilitu a riešenie 
príčin nelegálnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike. Doba implementácie predstavuje 
štyri roky (2017-2021). Hlavným cieľom projektu je podporiť rozvoj pobrežných provin-

cií tvorbou pracovných miest a zvýšiť potravinovú bezpečnosť. Špecifickým cieľom 
je zlepšiť socioekonomickú situáciu 15 000 malých farmárov a vytvoriť nové pracovné 

miesta prostredníctvom BIO a Fair Trade produkcie kešu orechov a sezamu.

V druhej polovici roka 2019 bolo už do projektu zapojených 15 367 drobných farmá-

rov - z toho 55,5% mužov a 44,5% žien (6 570 farmárov v Kilifi, 6 723 farmárov v Kwale 
a 2 074 farmárov v Lamu). 

SAMRS má v projekte úlohu grant manažéra, hlavného koordinátora, a zároveň aj rea-
lizátora časti aktivít. Na projekte aktívne participujú inštitúcie a organizácie z krajín V4: 

Česká zemědělská univerzita v Prahe, Foundation for Science Development z Poľska  
a Národné poľnohospodárske výskumné a inovačné centrum NAIK z Maďarska. Hlavný-
mi lokálnymi partnermi sú Ten Senses Africa a Farm Africa. 

Medzi najdôležitejšie realizované aktivity patria Fair Trade a BIO tréningy pre farmárov, 
založenie škôlok sadeníc v Kwale, Kilifi a Lamu, školenia farmárov v poľnohospodár-
skych praktikách a s tým spojená distribúcia kvalitných sadeníc kešu a sezamu, tré-
ningy cieľových skupín na formovanie komunitných svojpomocných skupín, kolektívny 
manažment, prevencia konfliktov a základná finančná gramotnosť, školenia na zvýšenie 
rôznorodosti stravovania a zefektívnenie procesov spracovania kešu orechov a sezamu. 
Od 30.7.2019 je produkcia kešu orechov v projekte Fair Trade certifikovaná (World Fair 
Trade Organisation). K 11.9.2019 bolo farmárom distribuovaných 451 000 sadeníc z cel-
kového predpokladaného počtu 900 000 sadeníc. Na nadchádzajúce projektové ob-
dobie je prioritou na naplnenie projektového cieľa distribúcia zvyšného počtu sadeníc. 
V tomto zmysle bol dňa 11.12.2019 podpísaný dodatok k zmluve medzi SAMRS a Ten 
Senses Africa, so zámerom navýšiť financovanie na distribúciu sadeníc farmárom.

V druhom roku implementácie projektu došlo k oneskoreniu v distribúcii sezamu poľno-
hospodárom z dôvodu nízkej kvality sezamových semien dostupných na predaj v Keni. 
Sezamové semená sa museli dovážať do pobrežných provincií zo susednej Tanzánie, 
ktorá je najväčším producentom sezamu v Afrike. Ten Senses Africa prisľúbilo zvýšiť 

objem distribuovaného sezamu farmárom v nadchádzajúcom projektovom období. Na-
priek nestabilnej politickej situácii v regióne bola v júni 2019 založená škôlka v Lamu 

s distribučnou kapacitou 100 000 sadeníc ročne. Kenský minister poľnohospodárstva 
6.6.2019 oficiálne spustil distribúciu sadeníc v Lamu. 
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Na projekt nadväzuje vybudovanie továrne na spracovanie kešu orechov v Kilifi. I keď 
vybudovanie továrne nebude hradené z finančných prostriedkov projektu, jej otvorenie 
je žiadúce na dosiahnutie celkovej udržateľnosti iniciatívy. SAMRS, ako hlavný koordiná-
tor, 7.11.2019 reportovala Delegácii EÚ v Nairobi priebeh implementácie projektu formou 
priebežnej ročnej naratívnej a finančnej správy. Obe správy boli schválené a SAMRS 
odoslala poslednú, v poradí tretiu projektovú splátku.

Projekt má významnú politickú podporu veľvyslanectiev krajín V4 v Keni. Veľvyslanci 
Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska, spolu s vedúcim Delegácie EÚ v Keni, uskutoč-
nili 18.10.2019 pracovnú cestu s cieľom monitorovať škôlku na kešu sadenice v Kwale. 
Ďalšia monitorovacia cesta do škôlky na kešu sadenice v provincii Kwale sa uskutočnila 
19.11.2019, za účasti SAMRS, MZVEZ SR, Veľvyslanectva SR v Nairobi a projektových ma-
nažérov Ten Senses Africa a Nadácie Integra. Súčasťou cesty bolo aj ceremoniálne od-
štartovanie iniciatívy Nadácie Integra s názvom Milión stromov pre Afriku, ktorej cieľom 
je do roku 2021 formou verejnej zbierky vysadiť v Afrike milión stromov, a zmierniť tak 
následky negatívnych klimatických vplyvov na našu planétu. Klimatické zmeny a s tým 
spojené extrémne výkyvy počasia negatívne vplývajú na implementáciu V4 projektu. 
Obdobia sucha dlhodobo vedú k zníženiu objemu distribuovaných sadeníc farmárom, 
silné dažde zasa v novembri 2019 zaplavili škôlku v Kilifi, čo viedlo ku znehodnoteniu 
30 000 kešu sadeníc. Nad rámec projektu V4 bolo taktiež distribuovaných 30 000 kešu 
sadeníc do troch základných a siedmich stredných škôl na pobreží. Ten Senses Africa 
k 11. 9. 2019 zaregistrovala spolu 23 škôl (10 základných a 13 stredných škôl), ktoré majú 
v blízkej budúcnosti záujem zapojiť sa do projektu. Distribúcia sadeníc do škôl je spre-
vádzaná školeniami v oblasti agronómie a hospodárstva. Cieľom tejto snahy je zvýšenie 

záujmu mládeže o poľnohospodárske aktivity ako kariérnu príležitosť do budúcnosti, 

čo zároveň predstavuje spôsob ako prispieť ku kontinuite a udržateľnosti celého pro-

jektu.

© archív Ten Senses Africa
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7. Čerpanie finančných  
prostriedkov v roku 2019

V priebehu roka 2019 bol rozpočet SAMRS upravený nasledovne: 

1.   Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 - presun finančných prostriedkov v prospech roz-
počtu MZVEZ SR (program 097 – Príspevky SR do medzinárodných organizácií) 
za účelom úhrady finančných príspevkov v roku 2019, z kategórie 640 – Bežné trans-
fery vo výške 500 000 eur,

2.   Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 - uvoľnenie rozpočtových prostriedkov z minulých 
rokov v súvislosti s poskytovaním oficiálnej rozvojovej pomoci; zvýšenie rozpočtu 
v kategórii 640 – Bežné transfery o 4 419 600 eur,

3.   Interné rozpočtové opatrenie – presun prostriedkov v rámci rozpočtu SAMRS: 
  •  z kategórie 640 - Bežné transfery do kategórie 630 - Tovary a služby vo výške 

180 000 eur na financovanie aktivít SSE, financovanie aktivít verejnej informova-
nosti a budovanie kapacít SAMRS a aktérov ODA SR,

4.   Rozpočtové opatrenie č. 13/2019 – povolené prekročenie limitu výdavkov v kapitole 
MZVEZ SR na zabezpečenie 10% zvýšenia platových taríf zamestnancov vo verejnom 
záujme v súlade s novelou zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamest-
nancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019 v nadväznosti na §5 zákona 
370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019 v kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné 
príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 26 047 eur a v kategórii 620 – Poistné a príspe-
vok do poisťovní o 9 103 eur,

5.   Rozpočtové opatrenie č. 14/2019 – zmena záväzných ukazovateľov štátneho rozpoč-
tu finančne zabezpečená presunom prostriedkov v rámci rozpočtu SAMRS:

 •  z kategórie 640 - Bežné transfery 100 000 eur do kategórie 610 - Mzdy, platy, 
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 100 000 eur - z dôvodu zvýšenia 
počtu zamestnancov SAMRS a zabezpečenia nových úloh,

6.   Interné rozpočtové opatrenie – presun prostriedkov v rámci rozpočtu SAMRS: 
 •  z kategórie 640 - Bežné transfery 124 060 eur do kategórie 630 - Tovary a služby 

vo výške 84 060 eur a do kategórie 620 - Poistné a príspevok do poisťovní 40 000 
eur z dôvodu zvýšenia počtu zamestnancov SAMRS a zabezpečenia nových úloh,

7.   Interné rozpočtové opatrenie – presun prostriedkov v rámci rozpočtu SAMRS: 
 •  z kategórie 640 - Bežné transfery 6 140 eur do kategórie 630 - Tovary a služby 

vo výške 6 140 eur z dôvodu zabezpečenia externého auditu zúčtovania projektov, 
8.   Rozpočtové opatrenie č. 24/2019 – presun finančných prostriedkov z prostriedkov 

OBSE na financovanie projektov prostredníctvom SAMRS v kategórii 640 - Bežné 
transfery v prospech rozpočtu SAMRS vo výške 72 254 eur,

9.   Interné rozpočtové opatrenie – presun prostriedkov v rámci rozpočtu SAMRS: 
 •  z kategórie 640 - Bežné transfery 5 824 eur do kategórie 630 - Tovary a služby 

vo výške 5 824 eur z dôvodu financovania externého auditu projektov, 
10.   Rozpočtové opatrenie č. 42/2019 – presun rozpočtových prostriedkov do aparátu 

Ministerstva obrany SR, Ústredie ekumenickej pastoračnej služby na zabezpečenie 
výroby školských uniforiem pre žiakov školy v Afganistane; zníženie rozpočtu v kate-
górii 640 – Bežné transfery o 10 640 eur,

11.   Rozpočtové opatrenie č. 43/2019 – presun finančných prostriedkov z prostriedkov 
OBSE na financovanie projektov prostredníctvom SAMRS v kategórii 640 - Bežné 
transfery v prospech rozpočtu SAMRS vo výške 65 566 eur,

12.   Rozpočtové opatrenie č. 45/2019 - presun rozpočtových prostriedkov do aparátu Mi-
nisterstva vnútra SR, poskytnutie humanitárnej pomoci Ukrajine vo forme troch plne 
vybavených vozidiel záchrannej zdravotnej služby pre humanitárnu organizáciu IMC; 
zníženie rozpočtu v kategórii 640 – Bežné transfery o 79 800 eur,

13.   Interné rozpočtové opatrenie – presun prostriedkov v rámci rozpočtu SAMRS: 
 •  z kategórie 640 Bežné transfery do kategórie 630 – Tovary a služby vo výške 

14 000 eur,
 •  z kategórie 630 – Tovary a služby do kategórie 620 - Poistné a príspevok do pois-

ťovní vo výške 4 850 eur, 
14.   Rozpočtové opatrenie č. 47/2019 – presun finančných prostriedkov z rozpočtu 

MZVEZ SR v kategórii 640 - Bežné transfery v prospech rozpočtu SAMRS - vrátenie 
nedočerpaných finančných prostriedkov na humanitárnu pomoc a úhradu členských 
príspevkov prostredníctvom ministerstva vo výške 187 252 eur,

15.   Rozpočtové opatrenie č. 54/2019 - viazanie prostriedkov v kategórii 640 - Bežné 
transfery v prospech rozpočtu MZVEZ SR, z dôvodu vyslania zamestnancov SAMRS, 
ako rozvojových diplomatov na zastupiteľských úradoch SR v Kišiňove, Nairobi a Tbi-
lisi, a presun rozpočtových prostriedkov do aparátu ústredného orgánu na osobné 
výdavky predstaviteľa Rady Európy v Sarajeve vo výške 293 837 eur,
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16.   Rozpočtové opatrenie č. 60/2019 - viazanie prostriedkov v kategórii 640 - Bežné 
transfery v prospech rozpočtu MZVEZ SR, vrátenie zostatku finančných prostriedkov 
poskytnutých z rozpočtu OBSE na financovanie projektov prostredníctvom SAMRS 
vo výške 5 000 eur,

17.   Interné rozpočtové opatrenie – presun prostriedkov v rámci rozpočtu SAMRS: 
 •  z kategórie 630 – Tovary a služby do kategórie 640 – Bežné transfery vo výške  

54 592 eur,
18.   Interné rozpočtové opatrenie – presun prostriedkov v rámci rozpočtu SAMRS: 
 •  z kategórie 630 – Tovary a služby do kategórie 640 – Bežné transfery vo výške  

5 000 eur,
19.   Rozpočtové opatrenie č. 66/2019 - presun zazmluvnených prostriedkov na projekty 

ODA Výziev 2018 a 2019 do nasledujúceho rozpočtového roka vo výške 3 287 530 eur,
20.   Interné rozpočtové opatrenie – presun prostriedkov v rámci rozpočtu SAMRS: 
 •  z kategórie 630 – Tovary a služby do kategórie 620 - Poistné a príspevok  

do poisťovní vo výške 45 eur.

Iné:

•   V kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania boli finančné pro-
striedky čerpané v súlade s upraveným rozpočtom vo výške 321 352,51 eur, t. j. 100 % 
k upravenému rozpočtu.

•   V kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní boli finančné prostriedky čerpané 
v súlade s upraveným rozpočtom vo výške 119 621 eur, t. j. 100 % k upravenému roz-
počtu.

•   V kategórii 630 Tovary a služby boli výdavky realizované v súlade s rozpočtom a čer-
pané vo výške 314 803,31 eur, t. j. 99,23 % k upravenému rozpočtu. 

•   V kategórii 640 Bežné transfery boli výdavky čerpané v súlade s rozpočtom vo výške 
7 070 474,85 eur, t. j. 99,99 % k upravenému rozpočtu. 

K 31.12.2019 boli na projekty ODA SR poskytnuté finančné prostriedky v objeme 
7 067 750,43 eur, z toho 1 663 828,68 eur bolo čerpaných zo zdroja 131H (nevyčerpané 
prostriedky na ODA SR z roku 2017), 1 512 550,34 eur bolo čerpaných zo zdroja 131I (ne-
vyčerpané prostriedky na ODA SR z roku 2018) a 3 891 371,41 eur zo zdroja 111 (finančné 
prostriedky rozpočtované na rok 2019). 

K 31.12.2019 bolo celkové čerpanie rozpočtu SAMRS vo výške 7 826 251,67 eur, čo pred-
stavuje 99,96% k upravenému rozpočtu. Výdavky na prevádzku SAMRS (610, 620, 630, 
642015) v roku 2019 predstavujú sumu 604 712,60 eur.
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Ekonomická klasifikácia Schválený rozpočet v eurách Upravený rozpočet v 
eurách Čerpanie v eurách % podiel k upravenému 

rozpočtu

610 195 307,00 321 354,00 321 353,00 100

620 65 623,00 119 621,00 119 621,00 100

630 91 712,00 317 249,00 314 803,00 99,23

640 6 873 520,00 7 070 953,00 7 070 475,00 99,99

Z toho ODA 6 871 860,00 7 067 753,00 7 067 750,00 100

SPOLU 7 226 162,00 7 829 177,00 7 826 252,00 99,96

Iné výdavky Alokácia v eurách Čerpanie v eurách

Administratívne náklady SAMRS 353 642,00 604 712,60 

Rozvojoví diplomati (KE, MD, GE) 153 589,00 160 909,00 

Verejná informovanosť 70 000,00 41 829,08 

Budovanie kapacít SAMRS a aktérov ODA a hodno-
tenie žiadostí o dotácie

10 000,00 9 345,56 

Evaluácia projektov 150 000,00 0,00 

Audit projektov 50 000,00 20 508,66 

SPOLU 787 231,00 837 304,90

Prehľad čerpania finančných prostriedkov v období 1.1.-31.12.2019
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8. Prehľad projektov  
ukončených
v roku 2019

Názov projektu: Tréningové stredisko pre obnoviteľnú a čistú energiu v Kábule
Registračné číslo: SAMRS/2017/AFG/1/1
Hlavná sektorová priorita: Kvalitné vzdelávanie
Prijímateľ: ELVOSOLAR
Dotácia ODA SR: 184 794,47 €
Doba realizácie projektu: november 2017 – august 2019

Realizáciou projektu vzniklo moderné, plne vybavené školiace centrum zamerané 
na poskytovanie praktického výcviku v oblasti solárnych systémov spolu s vyškoleným 
personálom v danej oblasti. Projekt mal za cieľ zvýšiť prehĺbenie vedomostí a zručnos-
tí technického personálu v odvetví energetiky  
a zvýšenie efektívnosti a údržby solárnych ener-
getických systémov ako aj zvýšenie všeobec-
ného povedomia o solárnych systémoch. Spolu 
bolo vyškolených a certifikovaných 28 Afgancov 
na používanie školiacej metodiky. Súčasťou pro-
jektu bolo školenie dvoch afganských lektorov 
na Slovensku. 

Názov projektu: Partnerstvá mimovládnych organizácií a samospráv: spoločne 
pre efektívnejšiu participáciu
Registračné číslo: SAMRS/2017/ZB/1/5
Hlavná sektorová priorita: Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie
Prijímateľ: PDCS, o. z.
Dotácia ODA SR: 82 754,34 €
Doba realizácie projektu: január 2018 – jún 2019

Cieľom projektu bola podpora demokratizačného a reformného procesu formou zdieľa-
nia transformačných skúseností Slovenska v oblastiach relevantných pre prijímateľov  
v Albánsku, cez budovanie občianskej spoločnosti a posilnenie spolupráce vládneho  
a mimovládneho sektora na miestnej úrovni. Vychádzal z požiadavky albánskeho nezis-
kového sektora na zdieľanie skúseností v oblasti efektívnej spolupráce s miestnymi sa-
mosprávami a budovanie kapacít potrebných pre participáciu na miestnej úrovni. Práve 
tá je totiž nevyhnutná pre schopnosť organizácií presadzovať záujmy občanov, ktorých 
reprezentujú, a pre udržiavanie transparentného a zdravého prostredia, v ktorom sa ne-
presadia korupčné praktiky. Naplnenie tejto požiadavky prijímateľ dosahoval prostred-
níctvom systematického a dlhodobého vzdelávania lídrov miestnych mimovládnych 
organizácií a predstaviteľov miestnych samospráv a ich vzájomným sieťovaním s cieľom 
vytvorenia partnerstiev a nadviazania spolupráce. Plánované vzdelávanie bolo tematicky 
zamerané na budovanie kapacít a zručností nevyhnutných pre schopnosť participácie  
a ovplyvňovania rozhodnutí na miestnej aj centrálnej úrovni. Pozostávalo z tréningového 
programu v hlavnom meste a v regiónoch, z online tréningov, networkingových skupín  
a individuálneho koučingu. Bolo doplnené o tvorbu prípadových štúdií – príkladov dobrej 
praxe participácie v Albánsku a na Slovensku. Projekt vyvrcholil záverečným podujatím  
s pracovným názvom Albánska Biela vrana, ktorého cieľom bolo zvýšiť verejné pove-
domie o potrebe transparentnosti na miestnej úrovni a oceniť zodpovedné samosprávy  
a odvážnych občanov, ktorí sa neboja upozorňovať na netransparentné praktiky a korupciu.

AFGANISTAN

ALBÁNSKO

© archív ELVOSOLAR
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Názov projektu: Zvýšenie energetickej efektivity objektu použitím „ECO PACKET INFRA“
Registračné číslo: SAMRS/2018/ZB/1/1
Hlavná sektorová priorita: Dostupná a čistá energia
Prijímateľ: EN-MAR s.r.o.
Dotácia ODA SR: 89 995,33 €
Doba realizácie projektu: september 2018 – jún 2019

Cieľom projektu bolo zabezpečiť nový moderný vykurovací systém „Eco Packet In-
fra“ v priestoroch miestnej školy v Sarajeve, kde je inštalované konštrukčne staré tep-
lovodné vykurovanie prostredníctvom radiátorov, a zdrojom tepla pre tento systém 
je plynový kotol. Technológia za účelom výroby tepla spotrebováva elektrickú energiu.  
Tá je ako energetické médium k dispozícii takmer všade a keďže vo svojej podstate vzni-
ká a v budúcnosti vo všetkých krajinách bude vznikať ako energetický výrobný mix z vi-
acerých primárnych zdrojov, hlavne obnoviteľných, tak sa považuje za najčistejšiu ener-
giu s najnižšou uhlíkovou stopou. Vzhľadom na jej využívanie v navrhovaných objektoch, 
nevytvára svojou spotrebou žiadne lokálne, miestne znečistenie akýmikoľvek emisiami 
CO, CO2, NOx, sadzami, jemným prachom, alebo inými splodinami, akoby vznikali spaľo-
vaním fosílnych palív, čím by sa výrazne prispelo (hoci len jedno objektovo, ale vzoro-
vo) k  dekarbonizácii životného prostredia v tejto husto zaľudnenej a zároveň prírodne 
atraktívnej lokalite. Toto riešenie strategicky dáva užívateľovi do budúcna možnosť vy-
tvorenia vlastnej energetickej bezpečnosti, z toho vyplývajúcej energetickej nezávislosti 
a v prípade jeho rozhodnutia - vo svojom objekte prípadne vyrábať elektrickú energiu 
pomocou napr. fotovoltaických panelov, či iných obdobných, na trh prichádzajúcich ná-
strojov, aj absolútnej samostatnosti.

Názov projektu: Národný konvent o EÚ v Macedónsku
Registračné číslo: SAMRS/2017/Z/1/1
Hlavná sektorová priorita: Občianska spoločnosť, verejné správa a samospráva
Prijímateľ: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
Dotácia ODA SR: 120 000 €
Doba realizácie projektu: október 2017 – september 2019

Cieľom projektu bolo vytvorenie tzv. expertných sektorových pracovných skupín, z pred-
staviteľov mimovládnych organizácií, odborných združení, univerzít, podnikateľov, štátnej 
správy, odbornej verejnosti. Tieto sa zamerali na posilnenie kapacít Severného Macedónska 
na európsky integračný proces a vytvorili otvorenú a širokú platformu - Národný konvent 
o EÚ pre verejnú diskusiu o otázkach súvisiacich s integráciou do EÚ, o potrebných refor-
mách a  ďalších otázkach kľúčových pre macedónsku spoločnosť. Podstatným faktorom 
pri  realizácii bol transfer slovenského know-how z politickej, ekonomickej a spoločenskej 
transformácie, ako aj posilnenie dlhodobo spoľahlivého, interaktívneho a stáleho informač-
ného zdroja pre všetky segmenty spoločnosti o EÚ. Konkrétne v rámci intervencie Národ-
ný konvent o EÚ vznikli štyri pracovné skupiny - PS I: Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,  
PS II: Sociálna politika a zamestnanosť, PS III: Súdnictvo a základné práva, PS IV: Spravodli-
vosť, sloboda a bezpečnosť, ktoré zrealizovali celkom 24 zasadnutí a stretli sa na 3 plenár-
nych zasadnutiach. Vznikla webová stránka platformy a kontá na sociálnych sieťach Face-
book a Twitter, ktoré sa stali hlavnými komunikačnými kanálmi. Zároveň bola výsledkom 
samostatná publikácia s politickými odporúčaniami pracovných skupín pre vládu Sever-
ného Macedónska, a mediálna prezentácia parciálnych a konečných výstupov intervencie, 
taktiež prostredníctvom tlačových konferencií a vyjadrení expertov jednotlivých pracovných 
skupín v médiách. 

BOSNA A HERCEGOVINA SEVERNÉ MACEDÓNSKO
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Názov projektu: Podpora malého a stredného podnikania mladých nezamestnaných
Registračné číslo: SAMRS/2017/VP/1/8
Hlavná sektorová priorita: Trhové hospodárstvo
Prijímateľ: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
Dotácia ODA SR: 55 576,88 €
Doba realizácie projektu: november 2017 – jún 2019

Projekt sa zameral na podporu tvorby a pôsobenia malých a stredných podnikov najpo-
četnejšej skupiny nezamestnaných - mladých ľudí do 35 rokov s 10%-ným podielom žien 
vo  vybraných regiónoch krajiny. Ide o oblasti, s potenciálom rozvoja cestovného ruchu  
a agro/bio podnikania, v ktorých sa zachovala tradícia umeleckých remesiel. V úvode projek-
tu sa identifikovala cieľová skupina – mladých nezamestnaných so záujmom o podnikanie, 
čo prispelo k vzniku nových pracovných miest. Znížila sa tak miera nezamestnanosti tejto rizi-
kovej skupiny obyvateľstva a ich odkázanosť na poberanie sociálnych dávok. Odovzdávaním 
slovenských a EÚ skúseností sa prijímateľovi dotácie v spolupráci s Agentúrou sociálnych 
služieb Gruzínska podarilo vytvoriť tento model, pričom výrazne sa posilnili aj odborné ka-
pacity partnerskej organizácie. Projekt ďalej umožnil spracovanie vstupných dát na zostave-
nie cieľovej skupiny 30 nádejných mladých podnikateľov v troch vybraných mikroregiónoch.  
V druhej fáze projektu vzniklo Centrum pre podnikanie, ktoré zabezpečilo prípravu individu-
álnych biznis plánov, ako aj školenia o certifikačných a dotačných schémach Gruzínska a EÚ 
na podporu podnikateľského prostredia. Centrum v spolupráci so Slovensko-gruzínskou ob-
chodnou komorou v Tbilisi pomohlo pri prieskume trhu, prepojení podnikateľských združení 
a vstupe (zapojených) mladých podnikateľov na miestny trh. Tieto aktivity zvýšili povedomie 
verejnosti o aktuálnych problémoch mladých začínajúcich podnikateľov, ako aj možnostiach 
samospráv ako naštartovať ďalší sociálnoekonomický rozvoj svojich regiónov. 

GRUZÍNSKO

© archív RZA Senec-Pezinok
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Názov projektu: Využitie metód diaľkového prieskumu zeme vo vodnom hospodárstve 
a hodnotení extrémnych hydrometeorologických situácií v Gruzínsku
Registračné číslo: SAMRS/2017/VP/1/3
Hlavná sektorová priorita: Vodné hospodárstvo
Prijímateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav
Dotácia ODA SR: 71 899,54 €
Doba realizácie projektu: október 2017 – jún 2019

Gruzínsko leží v regióne s veľmi premenlivým počasím. Územie krajiny patrí do 13 kli-
matických zón od subtropického pásma až po polopúšte. Mení sa tu rozsah a inten-
zita hydrometeorologických situácií. K tomuto prispieva aj meniaca sa klíma (globálne 
otepľovanie). Z tohto dôvodu je dôležité poznať a kvantifikovať rozsah dopadov takýchto 
situácií a zmien. Pozemný monitoring hydrometeorologických ukazovateľov je nedosta-
točný a pokrýva iba časť územia, nie celé Gruzínsko. Preto bolo potrebné doplniť po-
zemné merania hydrometeorologických situácií o indikátory z diaľkového prieskumu ako 
najvhodnejšej a nákladovo nízkej alternatívy na získanie potrebných údajov a informácií 
pre ochranu vodných zdrojov a krízový manažment v krajine. Údaje zo satelitov (pokrytie 
územia Gruzínska je dostatočné na využívanie takýchto metód) a radarov sa cez softvér 
adaptovali na výpočet indikátorov ako intenzita zrážok, úhrny zrážok, pokrytie územia 
vegetáciou, stav ľadovcov, a v prípade dostupnosti počas realizácie projektu, aj pokrytie 
územia snehovou pokrývkou. Výstupy projektu prispeli k tvorbe moderného národného 
systému na sledovanie a hodnotenie extrémnych hydrometeorologických situácií.

Názov projektu: Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja 
na znižovanie spotreby pitnej vody a kontaminácie spodných vôd spôsobených pesti-
cídmi a hnojivami
Registračné číslo: SAMRS/2018/VP/1/9
Hlavná sektorová priorita: Poľnohospodárstvo
Prijímateľ: Pewas
Dotácia ODA SR: 98 969,94 € 
Doba realizácie projektu: november 2018 – október 2019

Hlavným zámerom projektu bolo podporiť vodné a odpadové hospodárstvo krajiny, a skva-
litniť systém a manažment zásobovania vodou malých fariem z oblasti rastlinnej výroby. In-
formácie o vplyve hydrostimulačného morenia Aquaholder™ Seed+ na účinnosť pesticíd-
neho ošetrenia môžu viesť k zníženiu dávkovania pesticídov a postupného znečistenia pôd 
pesticídnymi rezíduami. Nové poznatky o retenčnej schopnosti hydrogélovej vrstvy vo vzťa-
hu k hnojivám umožnia kvantifikovať možné zníženie dávkovania hnojiva, čo môže prispieť  
k ochrane spodných vôd a zníženiu súčasného trendu zasoľovania pôdy. Cieľovou skupinou 
boli gruzínski vedci z informačných a poradenských centier ministerstva poľnohospodárstva, 
ktorí môžu rozširovať nadobudnuté poznatky v ďalších častiach krajiny, pretože väčšina  
z nich pochádza z rodín poľnohospodárov a získané know-how môžu uplatňovať na vlastných 
farmách. Ďalej to boli poľnohospodári z obce Dedoplistskaro a lokalite Tsilkani, na políčkach 
ktorých sa uskutočnili poľné pokusy s testovacím osivom (jačmeň, kukurica). Aktivity projek-
tu sa uskutočnili prostredníctvom laboratórnych testov a pokusov na malých poliach. Tie-
to sa zamerali na lyzimetrické testy (meranie množstva a zloženia výluhu), ktorými sa merali 
stanovené ukazovatele. Následne sa analyzovali, a použité absorbenty sa upravovali podľa 
potreby. Testy na malých poliach slúžili na overenie výsledkov v reálnych poľných podmi-
enkach (rôzna koncentrácia absorbentov a rôzne závlahové režimy - variácie množstva vody  
a intenzity zavlažovania).
 

© archív SHMÚ, informačný leták
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Názov projektu: Zdravotná starostlivosť a nutričná podpora pre vnútorných utečencov 
v provincii Dohuk 
Registračné číslo: SAMRS/2018/SYR/1/1
Hlavná sektorová priorita: Žiadny hlad a Kvalita zdravia a života
Prijímateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Dotácia ODA SR: 199 990 €
Doba realizácie projektu: september 2018 – október 2019

Humanitárny projekt prispel k poklesu chorobnosti a úmrtnosti vnútorných presídlencov  
a vytvoril podmienky na poskytovanie kvalitnej základnej zdravotnej starostlivosti v krajine 
zmietanej utečeneckou krízou. Zameral sa na 8 000 obyvateľov utečeneckého tábora Da-
woodia a na 19 000 obyvateľov v Dohuku (Sharya, Sina, Sheladze, Balqosh a Gersheen), ktorí 
nemajú prístup ku zdravotnej starostlivosti. Zdravotné stredisko v tábore Dawodia poskytlo 
liečbu 10 030 pacientom. Mobilná klinika vo vidieckych oblastiach Sharya, Sina, Sheladze, 
Balqosh a Gersheen poskytla liečbu 10 749 pacientom. Zabezpečil sa antimalnutričný pro-
gram pre 711 deti žijúcich v tábore Dawodia. Realizoval sa aj vakcinačný program. Zlepšil sa 
zdravotný stav cieľových skupín. Poklesli infekčné ochorenia, najmä u detí a taktiež popôrod-
né komplikácie u matiek a novonarodených detí, a výskyt podvýživy u detí do päť rokov.  
V komunitách pretrváva záujem o zdravotné služby najmä v oblastiach, kde operuje mobilná 
klinika. 

IRAK

© archív VŠZaSP sv. Alžbety
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Názov projektu: Vybudovanie studní s pitnou vodou v obci Bozan
Registračné číslo: SAMRS/2018/SYR/1/9
Hlavná sektorová priorita: Čistá voda a hygiena
Prijímateľ: Slovenská katolícka charita
Dotácia ODA SR: 200 000 €
Doba realizácie projektu: október 2018 – september 2019

Projekt sa zameral na posilnenie sociálnej kohézie utečeneckých a hostiteľských komunít, 
čím prispel ku zlepšeniu životných podmienok obyvateľov, a to vybudovaním infraštruktúry 
studní s pitnou vodou a potrubia, ktoré poskytujú pitnú vodu všetkým domácnostiam obce 
Bozan v Iraku. Zároveň projekt zabezpečil informovanosť o potrebe a spôsoboch ochrany 
vodných zdrojov, ktoré má obec Bozan k dispozícii, a zvýšil poľnohospodársku a chovateľskú 
aktivitu oboch miestnych komunít.
Jednotlivé aktivity projektu vychádzali z oficiálnej žiadosti starostu obce Bozan a odborných 
inštrukcií inžiniera, ktorý vypracoval celkový plán výstavby, resp. obnovy studní. Príslušné 
čerpadlá, ktoré zo studní zásobujú nadzemné zásobníky vody a sú napojené na obecný vo-
dovod, využívajú elektrickú energiu z verejnej elektrickej siete. Každá studňa má záložný 
generátor, ktorý v prípade potreby zabezpečí elektrickú energiu na chod čerpadla aj v prí-
pade, že nastane dlhší výpadok verejnej siete. Elektrické generátory sú poháňané naftovým 
motorom, do ktorého miestna komunita zabezpečuje palivo. 
Okrem primárnych výsledkov sa podarilo vytvoriť lepšie podmienky pre ženy v domácnosti, 
ako aj pre deti a mládež, ktorá teraz môže navštevovať školské zariadenia a nie pomáhať 
zabezpečovať pitnú vodu pre svoju rodinu. 

© archív Slovenská katolícka charita
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Názov projektu: Humanitárna odpoveď na hladomor v Južnom Sudáne
Registračné číslo: SAMRS/2017/SSD/1/1
Hlavná sektorová priorita: Kvalita zdravia a života a Žiadny hlad
Prijímateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Dotácia ODA SR: 199 949,56 €
Doba realizácie projektu: október 2017 – apríl 2019

Hlavným cieľom predkladaného projektu bola záchrana životov a zmiernenie dopadov ne-
dostatku potravín a dostupnosti základnej zdravotnej starostlivosti u najviac postihnutých 
skupín populácie –detí do 10 rokov v Južnom Sudáne, v oblasti Gordimu. V oblasti žije okolo 
40 000 detí. Ďalším cieľom bola podpora prevencie infekčných ochorení formou vakciná-
cie detí. Špecifickým cieľom projektu bolo zníženie úmrtnosti v dôsledku akútnej podvýživy 
so zameraním na najviac ohrozené skupiny obyvateľov – deti v regióne Gordim v Bahr-El-
-Ghazal State, kde žije množstvo detských utečencov z Darfúru. Hlavnou potrebou podvyži-
vených detí je liečba akútnych stavov podvýživy a podpora prevencie infekčných ochorení. 
Vakcíny sú v tomto regióne nedostupné, väčšina rodičov je nevzdelaných v oblasti základ-
ných (hygienických aj protiinfekčných) návykov, pritom základnými preventívnymi pravi-
dlami možno znížiť úmrtnosť detí o 40 percent (UNICEF). Projektom bolo zriadené funkčné 
nutričné centrum, kde bolo liečených 5189 detí s akútnou malnutríciou, 2672 vyškolených 
rodičov, zavakcinovaných 1444 detí.

Názov projektu: Zabezpečenie opatrení na zníženie chorobnosti a úmrtnosti ohrozenej 
skupiny obyvateľstva v Južnom Sudáne 
Registračné číslo: SAMRS/2017/SSD/1/2
Hlavná sektorová priorita: Kvalita zdravia a života
Prijímateľ: Nadácia Integra
Dotácia ODA SR: 198 307,65 €
Doba realizácie projektu: október 2017 – september 2018

Všeobecným cieľom tohto projektu bolo posilnenie intervencií v sektore zdravotnej starost-
livosti v troch vybraných lokalitách Južného Sudánu – Renk, Leer a Aweil. Projekt sa snažil 
signifikantným spôsobom znížiť chorobnosť a úmrtnosť konfliktom ohrozenej skupiny oby-
vateľov, presídlencov a oslabené miestne hosťujúce komunity v Južnom Sudáne. Špecifický 
dôraz bol kladený na ženy a deti, nevynímajúc staršiu populáciu, ľudí so zdravotným po-
stihnutím a tehotné a dojčiace ženy. Zabezpečením trvalého prísunu liekov sa projekt snažil 
prispieť k posilneniu základnej zdravotnej starostlivosti a prevencii výskytu epidemických 
ochorení. Súčasťou projektu bolo aj zvyšovanie kapacity zdravotníckeho personálu a po-
skytovanie náležitých odborných školení. Súčasťou bola aj podpora niekoľkých prevádzok 
malnutričných centier. Výsledkom sú funkčné prevádzky mobilných a statických centier 
poskytujúcich služby malnutričnej a zdravotnej pomoci v 36 lokalitách, 131 421 konzultácií 
a 79 804 príjemcov zdravia a výživy.

JUŽNÝ SUDÁN
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Názov projektu: Riešenie hladomoru: prevencia a liečba detí do 5 rokov s akútnou  
podvýživou a tehotných a dojčiacich matiek v okrese Duk štátu Jonglei, Južný Sudán 
Registračné číslo: SAMRS/2017/SSD/1/3
Hlavná sektorová priorita: Žiadny hlad a Kvalita zdravia a života
Prijímateľ: MAGNA
Dotácia ODA SR: 197 322,56 €
Doba realizácie projektu: september 2017 – október 2018

Projekt reagoval na vážnu humanitárnu situáciu v oblasti štátu Jonglei v Južnom Sudá-
ne, kde OSN vyhlásilo hladomor a ohrozenie približne päť miliónov ľudí, a to zavedením  
špecializovaného nutričného programu a zriadením nutričného stabilizačného centra a te-
rapeutickej výživovej mobilnej jednotky na liečbu akútnej podvýživy. Intervencia poskytla 
ambulantnú liečbu, terapeutickú stravu RUTF a nemocničnú liečbu v stabilizačnom cen-
tre pre identifikovaných pacientov s ťažkou akútnou podvýživou. Zároveň umožnila iden-
tifikovať pacientov so strednou akútnou podvýživou, tehotné a dojčiace matky a poskytla 
im liečbu formou zabezpečenia chýbajúcich mikroživín a vitamínov. Intervencia zabezpe-
čila zdravotnú a nutričnú starostlivosť pre tehotné a dojčiace matky akútne podvýživené 
deti. Projekt zabezpečil osvetu o výžive, vrátane edukácie o výžive dojčiat a malých detí 
v okrese Duk štátu Jonglei. 

© archív MAGNA
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Názov projektu: Zavedenie pestovania makadamií do Etiópie ako nový zdroj príjmu pre 
malých farmárov
Registračné číslo: SAMRS/2018/PPP/1/1
Hlavná sektorová priorita: Žiaden hlad, udržateľné poľnohospodárstvo 
Prijímateľ: Samay, s.r.o.
Dotácia ODA SR: 47 523,84 €
Doba realizácie projektu: september 2018 – august 2019

Samay s.r.o. cez projekt pripravil podmienky na zavedenie pestovania a spracovania 
makadamií do Etiópie v spolupráci s kenským partnerom TSA a etiópskym partnerom 
NeoBOTAB. Samay s.r.o. s partnermi vypracovali podnikateľský plán, vybavili certifikáty 
na vývoz makadamií z Kene a ich dovoz do Etiópie, a uskutočnili prevoz skúšobného 
objemu 5000 sadeníc za účelom vytvorenia škôlky a výskumu ich prežitia v etiópskych 
podmienkach. Partneri získali prenájom pozemku v oblasti neďaleko mesta Shakiso  
v zóne Guji, ktorý poskytla miestna vláda regiónu Oromia do bezplatného dlhodobého 
užívania na obdobie 60 rokov pre ich joint venture na účely pestovania makadamií. Ob-
lasť Guji je známa pestovaním kávy a kombinácia s pestovaním makadamií má mať pre-
sah aj na ochranu klímy. Sadenice boli tri týždne v karanténe, a potom boli distribuované 
vybraným farmárom. V marci 2019 bol vyškolený agronóm etiópskeho partnera a neskôr 
vypracované materiály školenia. Školenie prebehlo 3. júna 2019 a zúčastnilo sa na ňom 
47 farmárov, šesť rozvojových agentov, dvaja zástupcovia poľnohospodárskeho inštitútu 
a dvaja zástupcovia vládnych úradov. Partneri TSA taktiež zorganizovali prednášku 
pre 18 študentov na univerzite Bule Hora. Samay s.r.o s lokálnymi partnermi podpísali 
tri memorandá o spolupráci: s univerzitou Bule Hora, poľnohospodárskym výskumným 
inštitútom OARI, a memorandum o spoločnom podniku s názvom Ten Senses Ethiopia  
s partnermi TSA, NeoBOTAB a IncluInvest. Partnerská organizácia prijímateľa získala 
na ďalšiu fázu projekt SAMRS/2019/SSA/1/1. 

Názov projektu: Budovanie mieru cez praktické zručnosti 
Registračné číslo: SAMRS/2017/KE/1/8 
Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie 
Prijímateľ: SAVIO o. z. 
Dotácia ODA SR: 249 190 € 

Doba realizácie projektu: september 2017 – september 2019 

Hlavným zámerom projektu bolo znížiť nezamestnanosť znevýhodnenej mládeže v kraji 
Turkana prostredníctvom otvorenia stolárskeho kurzu a poskytnutia technického vzde-
lania pre znevýhodnenú skupinu utečencov z utečeneckého tábora Kakuma ako aj sku-
pinu mladých Keňanov žijúcich v blízkosti Kakumy. Počas doby implementácie projektu 
sa podarilo vybudovať a zriadiť halu na realizáciu kurzov a zvýšiť počet mladých ľudí  
s praktickými zručnosťami. Vytrénovaných bolo celkovo 27 študentov stolárčiny, 11 štu-
dentov elektrikárskeho kurzu, 42 študentov angličtiny a 38 študentov, ktorí absolvovali 
podnikateľské tréningy. Projekt zároveň prispel k mierovému spolunažívaniu komunít 
študentov vyškolením 92 miestnych učiteľov v oblasti práce pre mier a zrealizovať sa 
taktiež podarilo i niekoľko mierových seminárov a workshopov pre asi 100 študentov. 

ETIÓPIA KENSKÁ REPUBLIKA

© archív SAVIO
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Názov projektu: Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v regióne Kwale pre za-
chovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad výskytom infekčných ochorení 
Registračné číslo: SAMRS/2017/KE/1/2
Hlavná sektorová priorita: Zdravotníctvo
Prijímateľ: Trnavská univerzita v Trnave 
Dotácia ODA SR: 161 437, 52 €
Doba realizácie projektu: september 2017 – september 2019

Cieľom projektu bolo zlepšiť zdravotný stav obyvateľov Kene prostredníctvom zníženia 
chorobnosti a úmrtnosti na infekčné ochorenia, predchádzaním epidémií včasnou reali-
záciou preventívnych a represívnych opatrení v mieste ohniska nákazy, ako aj zefektív-
nením systému dohľadu nad výskytom infekčných ochorení. Projekt sa realizoval v pro-
vincii Kwale v troch krajoch: Msambweni, Lungalunga a Kinango a aktivity boli zamerané 
na vytrénovanie zdravotníckeho personálu a vybudovanie kapacít zdravotníckych zaria-
dení. Na predchádzanie vzniku infekčných ochorení a ich šíreniu v komunite sa vyškolilo 
232 komunitných pracovníkov a 110 zdravotníckych pracovníkov sa vytrénovalo na do-
hľad nad výskytom a šírením infekčných ochorení a pripravenosťou na stav epidémie. 
V 104 zdravotníckych strediskách sa zaviedol jednotný systém na okamžité, týždenné, 
mesačné a štvrťročné hlásenia výskytu jednotlivých diagnóz infekčných ochorení pro-
stredníctvom tabletov, ktoré slúžili zároveň na lokálnu analýzu epidemiologickej situá-
cie. Vybudovaním odborných knižníc v troch hlavných nemocniciach (vybavených spolu 
takmer 400 knihami a 108 e-knihami) sa dopomohlo k budovaniu kontinuálneho samo-
vzdelávania nielen zdravotníckeho personálu, ale aj študentov univerzít a lokálnej komu-
nity. 

Názov projektu: Posilnenie udržateľného sociálneho podniku, ktorý zabezpečuje škole-
nie, zamestnanie a podporu integrácie mladých ľudí na trhu práce
Registračné číslo: SAMRS/2017/KE/1/6
Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie 
Prijímateľ: Nadácia Integra
Dotácia ODA SR: 161 915, 12 €
Doba realizácie projektu: september 2017 – september 2019

Projekt sa zameriaval na zlepšenie finančnej stability a zvýšenie príjmov zo sociálno-
-podnikateľskej činnosti partnera, určených na prevádzku centra TAPA v slume Kibera 
a na zníženie nezamestnanosti znevýhodnených mladých ľudí z detských domov alebo 
sociálne silne znevýhodneného prostredia formou budovania ich praktických zručností 
a absolvovaním odbornej praxe. V rámci projektu bolo nakúpené technické vybavenie 
pre krajčírsku dielnu a podarilo sa tu zamestnať celkovo 43 ľudí (15 na trvalý úväzok a 28 
príležitostne). Šesťmesačné školenie krajčírskych zručností pod vedením kvalifikovaného 
trénera absolvovalo 50 študentov a ukončené bolo certifikátom. Poradca na plný úväzok 
zase poskytoval poradenstvo pri hľadaní bývania, stabilného zamestnania a získavaní ži-
votných zručnosti pre uplatnenie sa na trhu práce, ale aj pre zaradenie sa mladých ľudí 
do života komunity. Vďaka sociálnemu podniku a finančnej stabilite môže dielňa pris-
pievať na sociálne aktivity svojej komunity – zabezpečenie školskej dochádzky, stravy  
a školských pomôcok pre deti predškolského a školského veku. 

© archív TRUNI © archív INTEGRA
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Názov projektu: Zlepšenie prístupnosti zdravotnej starostlivosti vidieckej oblasti Joska
Registračné číslo: SAMRS/2017/KE/1/3 
Hlavná sektorová priorita: Zdravotníctvo
Prijímateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
Dotácia ODA SR: 248 552,00 €
Doba realizácie projektu: september 2017 – september 2019

Celkovým cieľom projektu bolo prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľov 
Kene v oblasti Joska, s osobitným dôrazom na deti a matky, a sprístupnením kvalit-
nej zdravotnej a preventívnej starostlivosti postavením funkčnej zdravotnej kliniky  
a poradne. V rámci kliniky sa vybudovali 2 vyšetrovacie miestností, laboratórium, mie-
stnosť na odbery, lekáreň so skladom, recepcia, čakáreň či sociálne zariadenie pre pa-
cientov a personál. Zriadená bolo aj prenatálna a postnatálna poradňa a zahájený bol  
i vakcinačný program. Klinike bol taktiež udelený certifikát na liečebno-preventívnu čin-
nosť a celkovo sa tu podarilo ošetriť vyše 30 000 pacientov. Vďaka deviatim edukačným 
seminárom a 168 školeniam sa 4922 pacientov a členov komunity mohlo stať súčasťou 
vzdelávania sa v oblasti znižovania detskej úmrtnosti, úmrtnosti matiek a zlepšenia zdra-
via matiek a boja proti HIV/AIDS, malárii a ďalším chorobám. Zlepšiť prístup k vzdelávaniu 
a plnohodnotnú integráciu v škole i v komunite sa podarilo i pre 36 telesne a zdravotne 
znevýhodnených detí a 1722 členov komunity sa stalo edukovanými o potrebe integrácie 
týchto detí do spoločnosti. 

© archív VŠZaSP sv. Alžbety 
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Názov projektu: Farma na chov rýb na Viktóriinom jazere 
Registračné číslo: SAMRS/2017/KE/1/1
Hlavná sektorová priorita: Rozvoj rybárstva

Prijímateľ: Humanistické centrum NAROVINU, o.z. 
Dotácia ODA SR: 245 348,21 €
Doba realizácie projektu: september 2017 – september 2019

Projekt sa zameriaval na podporu rozvoja chovu rýb na ostrove Rusinga na Viktóriinom 
jazere s celkovým počtom obyvateľov okolo 30 000. Cieľom bolo udržanie existujúce-
ho komunitného centra Island of Hope prostredníctvom založenia farmy na chov rýb. 
Na  tento účel sa osadili plávajúce klietky pre ryby tilapia a zisk z produkcie sa využil 
na finančnú prevádzku komunitného centra, vrátane kliniky s 24-hodinou prevádzkou. 
Časť  produkcie sa takisto použila na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti centra 
s materskou, základnou, internátnou strednou školou a sirotincom pre 400 detí. Vybu-
dovať sa podarilo i funkčnú vodnú vežu s celkovou kapacitou 20 000 litrov. Druhou čas-
ťou projektu bola realizácia jednoročného seminára pre celkovo 200 študentov v rám-
ci predmetu LifeSkills so zameraním na sexuálnu výchovu a plánované rodičovstvo 
pre študentov strednej školy v komunitnom centre. Zakúpiť sa podarilo aj takmer 1250 ks 
učebníc odbornej literatúry, ktorých časť bola zameraná práve na danú problematiku. 
Na strednej škole bol taktiež otvorený voliteľný predmet Fish Farming. 

© archív Centrum NAROVINU
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Názov projektu: Vzdelávanie detí, mládeže a žien z populácie sýrskych utečencov, zvy-
šovanie kapacít v poskytovaní psychosociálnej podpory vo východnom Bejrúte
Registračné číslo: SAMRS/2017/SYR/1/14
Hlavná sektorová priorita: Kvalitné vzdelávanie
Prijímateľ: Človek v ohrození, n.o.
Dotácia ODA SR: 190 985,94 €
Doba realizácie projektu: marec 2018 – február 2019

Humanitárny projekt vo východnom Bejrúte v Libanone sa zameral na zvýšenie odol-
nosti komunít sýrskych utečencov v Bejrúte voči negatívnym a rizikovým dopadom 
vojnového konfliktu a vysťahovania, prostredníctvom zvýšeného prístupu k adekvát-
nemu vzdelávaniu a k psychosociálnej podpore. Projekt poskytol pomoc 360 deťom  
v predškolskom a školopovinnom veku (päť až 14 rokov) a 320 dievčatám (14 až 18 rokov)  
z komunity sýrskych a palestínskych utečencov a libanonskej komunity, 100 ženám  
z komunity sýrskych a palestínskych utečencov a libanonskej komunity, 520 rodičom, 
opatrovateľom, siedmym učiteľom a vzdelávacím pracovníkom, 45 zahraničným a mie-
stnym dobrovoľníkom. Séria vzdelávacích kurzov a tréningov pre deti, mládež, ženy  
a vzdelávacích pracovníkov spolu s aktivitami psychosociálnej podpory sa zamerala 
na zmiernenie tragickej situácie časti utečeneckých komunít v tábore Šatila a zabránenie 
vzniku stratenej generácie. 

Názov projektu: Vzdelávanie ako cesta pre zabezpečenie živobytia pre sýrske a libanon-
ské deti a mládež v oblasti Akkar
Registračné číslo: SAMRS/2018/SYR/1/10
Hlavná sektorová priorita: Kvalitné vzdelávanie
Prijímateľ: Človek v ohrození, n.o.
Dotácia ODA SR: 192 204,53 €
Doba realizácie projektu: september 2018 – september 2019

Cieľom humanitárneho projektu bolo zmierniť vplyv sýrskej krízy na budúcnosť detí  
a mladých z komunity sýrskych utečencov libanonskej oblasti Akkar. Jeho ambíciou bolo 
prispieť k trvalo udržateľnému prístupu a kontinuálnej školskej dochádzke vo formálnom 
vzdelávaní sýrskych utečencov a zraniteľných libanonských detí vo veku šesť až 14 ro-
kov, ako aj poskytnúť lepšie príležitosti sýrskym utečencom a zraniteľnej libanonskej 
mládeži vo veku 14 až 20 rokov s cieľom zabezpečiť im živobytie. Zápis 271 detí do škôl, 
ako aj ukončenie školského roka pre 270 detí a absolvovanie kurzov odborného vzdelá-
vania pre 45 mladých ľudí, pozitívne ovplyvnili rozvoj týchto detí a mladých ľudí. Projekt 
nadviazal na dlhodobé aktivity, ktoré partnerská organizácia viedla vo viacerých lokali-
tách (Bkarzla a Tel Abbas), čím ďalej prehĺbil vzťahy s miestnymi komunitami, a rozšíril 
pôsobenie partnerskej organizácie na dve ďalšie lokality Mishmish a Rahbe. S prihliad-
nutím na celkový socioekonomický kontext, v ktorom bol projekt realizovaný, je však ťaž-
ké zabezpečiť dlhodobý pozitívny výsledok vzdelávacieho procesu podporených detí, 
pretože dôvody, pre ktoré väčšina rodičov nezapisuje svoje deti do škôl alebo preruší 
ich dochádzku, sú externé. Najčastejšie sú to nedostatok financií, obavy o bezpečnosť 
svojich detí, či zlé vzťahy s niektorou z miestnych komunít. Tieto dôvody pretrvávajú 
aj po skončení projektu a zväčša si vyžadujú zásadné štrukturálne zmeny. 

LIBANON

© archív ČvO
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Názov projektu: Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo 
Registračné číslo: SAMRS/2018/MD/1/3 
Hlavná sektorová priorita: Dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spo-
ločnosti
Prijímateľ: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
Dotácia ODA SR: 86 162,69 €
Doba realizácie projektu: december 2018 – december 2019

Cieľom projektu bolo vzdelávanie a budovanie kapacít zodpovedných a aktívnych 
mladých občanov a občianok v autonómnej oblasti Gagauzsko a vytvorenie podmie-
nok pre  formulovanie a implementáciu požiadaviek v kontexte tvorby politík a refori-
em, týkajúcich sa moldavskej mládeže. Prostredníctvom vzdelávacieho programu GYLP 
spojeného so študijnou cestou na Slovensko, sa podarilo poskytnúť vzdelanie v oblasti 
projektového manažmentu a písania projektov, osobnostného rastu a kritického mysle-
nia 15 mladým ľuďom z rôznych častí Gagauzska. Organizácia celonárodného stretnutia 
aktívnej mládeže – FYLM, umožnila poskytnúť možnosť vzdelania v oblasti prepojenia IT 
a miestneho rozvoja ako aj zosieťovať ďalších viac než 60 mladých ľudí z rôznych častí 
Moldavska (sever, center, juh, Gagauzsko, Podnestersko). 

Názov projektu: Perspektíva modernizácie pre Gagauzsko
Registračné číslo: SAMRS/2017/MD/1/5
Hlavná sektorová priorita: Dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spo-
ločnosti
Prijímateľ: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
Dotácia ODA SR: 93 427, 00 €
Doba realizácie projektu: september 2017 – február 2019

Projekt sa primárne zameral na zvýšenie participácie občianskej spoločnosti a mladých 
lídrov v oblasti formulácie a prijímania verejných politík v kontexte zlepšenia vzťahov 
a opatrení na budovanie dôvery medzi centrálnou vládou v Kišiňove a autonómnou te-
ritoriálnou oblasťou Gagauzsko. V tomto kontexte boli vytvorené štyri pracovné skupiny, 
ktoré boli identifikované lokálnymi partnermi - Regionálny rozvoj, Sociálna infraštruktúra, 
Mládež a šport, Kultúra a vzdelávanie. Pracovné skupiny zasadli 12 krát a rovnako sa stret-
li na plenárnom zasadnutí v záverečnej fáze projektu. V rámci skupín boli vypracované 
konkrétne odporúčania pre tvorcov politík v Gagauzsku na zefektívnenie fungovania vecí 
verejných. Podarilo sa prepojiť cca 120 jednotlivcov – predstaviteľov mimovládnych or-
ganizácií, základných, stredných a vysokých škôl, mladých podnikateľov, ako aj aktívnu 
mládež. Prostredníctvom realizácie tematických ciest mali zástupcovia mimovládneho, 
ale aj vládneho sektora možnosť zoznámiť sa nielen s úspešnými príbehmi rozvojových 
iniciatív na Slovensku, ale aj s inštitucionálnou štruktúrou a fungovaním EÚ počas cesty 
do Bruselu. Následne neformálne stretnutie mladých lídrov z rôznych oblastí Moldavska 
umožnilo zdieľanie skúseností v rámci občianskeho aktivizmu a budovania komunity.

MOLDAVSKO
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Názov projektu: Budovanie kapacít pre implemnetáciu Rozšírenej zodpovednosti  
výrobcov v Moldavskej republike
Registračné číslo: SAMRS/2017/MD/1/4
Hlavná sektorová priorita: Infraštruktúra a udržateľné využívanie zdrojov
Prijímateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
Dotácia ODA SR: 97092,48 €
Doba realizácie projektu: november 2017 – jún 2019

Projekt bol zameraný na zlepšovanie životných podmienok a kvality životného prostre-
dia obyvateľov Moldavskej republiky zvyšovaním efektivity odpadového hospodárstva, 
pričom bol dôraz kladený na legislatívnu a funkčnú pomoc, a to aj v snahe o dosiahnutie 
štandardov EÚ. Efektívnejší manažment odpadov bol podporený prostredníctvom za-
vádzania systému Rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) pre elektrozariadenia. Dôle-
žitými faktormi v tomto procese bol stanovený legislatívny rámec a jeho regulácia or-
gánmi štátnej správy, miera zapojenia podnikateľského sektora do zberu a spracovania 
odpadu, ale aj miera environmentálneho povedomia verejnosti a zapojenia spotrebiteľov 
do systému spätného odberu elektrozariadení po dobe životnosti. Pre adresovanie tej-
to problematiky boli v rámci projektu uskutočňované aj aktivity, zamerané na technic-
kú pomoc pri formulácii právnych predpisov, podporu integrácie dotknutých subjektov 
do systému RZV (prehľad základných požiadaviek, workshopy, budovanie kapacít MD 
odborníkov - tréningy pre štátnu správu a výrobcov elektrozariadení k informačnému 
systému a k registrácii, a pod.) a šírenie informácií a osvetu v snahe dosiahnuť pozitívnu 
odozvu podnikateľského sektora a obyvateľstva pri napĺňaní princípov schémy RZV.

Názov projektu: Posilnenie transparentnosti a efektívneho výkonu samospráv  
a budovanie kapacít občianskej spoločnosti 
Registračné číslo: SAMRS/2017/MD/1/3
Hlavná sektorová priorita: Dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej  
spoločnosti
Prijímateľ: Človek v ohrození, n.o. 
Dotácia ODA SR: 93 880,60 €
Doba realizácie projektu: január 2018 – február 2019

Projekt sa zameriaval na posilnenie efektívne fungujúcej štátnej správy a občianskej spo-
ločnosti. Vychádzal z predpokladu, že úspešný prechod k demokracii v Moldavsku vedie 
cez decentralizáciu moci zo štátnej správy na miestne samosprávy a zároveň cez tzv. de-
mokratizáciu zdola, prostredníctvom aktívnej občianskej spoločnosti. Aktivity projek-
tu sa okrem pracovníkov lokálnej samosprávy do veľkej miery sústredili na mládež ako 
kľúčovú skupinu pre rozvoj a napredovanie spoločnosti. Boli založené tri mládežníc-
ke mimovládne organizácie a zriadené dve klientske centrá, ktoré sú v plnej prevádzke  
a aktívne ponúkajú služby občanom prostredníctvom komplexného vybavenia občanov 
na jednom mieste. Bolo vyškolených 18 zamestnancov samospráv v oblastiach transparent-
nosti a efektívnej samosprávy. Rovnako boli zriadené tri webové portály na zverejňovanie 
zmlúv. Služby a poradenstvo v klientskom centre v Komrate denne využíva cca 100 občanov 
a v Ceadir-Lunge cca 30 až 40 občanov za deň. Vybudovaním klientskych centier sa uľahčil 
život obyvateľom ako aj, primátorom týchto miest. Do budúcnosti sa klientske centrum plá-
nuje modernizovať formou digitalizácie a prepojenia s inými samosprávami. Projekt sa reali-
zoval v moldavskom autonómnom regióne Gagauzsko, zároveň zástupcovia lokálnej samo-
správy získali vedomosti a zručnosti v jednotlivých miestnych aktivitách aj počas študijných 
ciest na Slovensko, a po návrate ich ďalej zužitkujú v lokálnych projektoch. 

© archív ČvO© archív SAŽP
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Názov projektu: Podpora transparentnosti a finančnej udržateľnosti regionálnych politík, 
štátnych podnikov a samospráv v Moldavsku
Registračné číslo: SAMRS/2017/MD/1/6
Hlavná sektorová priorita: Dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spo-
ločnosti
Prijímateľ: Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
Dotácia ODA SR: 91 892, 25 €
Doba realizácie projektu: september 2017 – máj 2019

Projekt aktualizoval unikátne nástroje na zlepšenie informovanosti občanov Moldavska 
o hospodárení a transparentnosti verejných firiem a samospráv. Súčasne umožnil vy-
školenie miestnych expertov, ktorí s podporou slovenského tímu odovzdávali najlepšie 
skúsenosti a odporúčania na zvýšenie transparentnosti a finančného zdravia vysokým 
predstaviteľom vybraných verejných firiem a samospráv. Podarilo sa prepojiť viace-
rých aktérov - 192 účastníkov seminárov a konferencií, 6 395 návštevníkov vytvorených  
a aktualizovaných internetových portálov, viac ako 40 000 zobrazených stránok a ďalšie 
desiatky tisíc ľudí, ktorí si prečítali statusy partnera na sociálnej sieti. Široký ohlas ve-
rejnosti pomáha vytvárať tlak na zvyšovanie transparentnosti ako aj finančného zdravia 
hodnotených verejných firiem a samospráv, čo sa v prípade samospráv prejavuje už aj 
na pozitívnych medziročných zmenách v indexe transparentnosti. Hodnotenie informa-
čnej otvorenosti potvrdilo rastúci trend v medziročnej zmene indexu transparentnosti 
miest (nárast priemerného skóre z 26 % na 28 %) aj regiónov (nárast z 33 % na 37 %), 
čo znamená, že samosprávy sa aj vďaka tomuto projektu zlepšujú v zavádzaní opatre-
ní pre zvýšenie transparentnosti a boja proti korupcii. Projekt tiež ukázal veľký priestor 
na  zvyšovanie transparentnosti a finančného zdravia verejných firiem. Najotvorenejšia 
firma má skóre 44 % (v SR je to 67 %), priemerná okolo 20 % a tri hodnotené firmy dosia-
hli skóre 0 %. Medzi silné stránky najotvorenejších firiem patrí zverejňovanie výsledkov 
hospodárenia a prístup k základným informáciám, napríklad podľa infozákona. Naopak, 
zlepšovať sa musia najmä v informáciách o verejnom obstarávaní, narábaní s majetkom, 
vo zverejňovaní etických kódexov a informácií o poskytnutých grantoch. Aktualizácia 
hodnotení v budúcich rokoch pomôže k udržaniu a zvýšeniu verejného tlaku na ďalšie 
zlepšovanie informačnej otvorenosti aj finančnej stability samospráv a verejných firiem. 
Súčasne je vhodné pokračovať v šírení najlepších skúseností a odporúčaní, aby pred-
stavitelia samospráv a verejných firiem mali potrebné know-how pre zavádzanie zmien. 
Projekt na tento účel vytvoril potrebné nástroje, preniesol skúsenosti zo Slovenska a vy-
školil lokálnych expertov, čo dáva predpoklad pre udržanie kľúčových aktivít v prípade 
zabezpečenia primeraných finančných zdrojov.

Názov projektu: Technická asistencia pri implementácii požiadaviek smernice  
91/271/EEC samospráv v Moldavsku
Registračné číslo: SAMRS/2017/RO/MD/1
Hlavná sektorová priorita: Voda a sanitácia
Prijímateľ: Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dotácia ODA SR: 124 918,- EUR
Doba realizácie projektu: august 2017 – december 2018 

Hlavným cieľom projektu v spolupráci s Českou rozvojovou agentúrou bolo zvýšenie 
poznania technicko-ekonomických požiadaviek na sanáciu odpadových vôd a zlepše-
nie rozhodovacieho procesu samosprávy pri ich riešení v Moldavsku. Pre odhad eko-
nomických nárokov na výstavbu kanalizácie a čistiarní odpadových vôd podľa požiada-
viek smernice 91/271/EEC o čistení komunálnych odpadových vôd bola vypracovaná  
analýza stavu kanalizácii a čistiarní odpadových vôd podľa kategórií a kalibrácia a imple-
mentácia matematických modelov pre výpočet investičných nákladov na budovanie ka-
nalizácií a čistiarní odpadových vôd v Moldavsku. Boli vypracované dve prípadové štúdie 
spájania aglomerácií (2 000 – 10 000 ekvivalentných obyvateľov) so zachovaním eko-
nomických, prírodných a technických podmienok v Moldavsku a požiadaviek smernice 
91/271/EEC. Výstupom projektu boli aj tri metodické dokumenty - metodika na výpočet 
ekonomických nákladov, prípadové štúdie spájania aglomerácií a metodické usmerne-
nie pre aplikáciu technológií a procesu čistenia odpadových vôd vhodných pre Moldav-
sko. V rámci projektu sa uskutočnilo aj týždňové školenie ôsmich zástupcov moldavskej 
samosprávy a správcov kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, vrátane návštev troch 
čistiarní odpadových vôd na Slovensku. 

© archív INEKO
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Názov projektu: Prevádzka urgentnej pôrodnícko/gynekologickej 
a špecializovanej zdrav. starostlivosti v oblasti Homs, Sýria
Registračné číslo: SAMRS/2017/SYR/1/11
Hlavná sektorová priorita: Kvalita zdravia a života
Prijímateľ: MAGNA
Dotácia ODA SR: 199 276,02 €
Doba realizácie projektu: január 2018 – marec 2019

Projekt sa zameral na zníženie chorobnosti a úmrtnosti žien a detí zlepšením ich prí-
stupu ku kvalitnej pôrodníckej, gynekologickej, novorodeneckej a pediatrickej zdravot-
nej starostlivosti. Prispel tak k zabezpečeniu udržateľného pokrytia liečebných inter-
vencií, nevyhnutných na záchranu života zraniteľnej sýrskej populácie. V  rámci tohto 
projektu sa  vytvorila (24/7) operačná kapacita špecializovaného zdravotného zariadenia 
pre  deti a ženy, funkčné gynekologicko-pôrodnícke centrum pre novorodencov a deti 
do päť rokov a mobilná ambulancia. Zabezpečili sa dodávky liekov, zdravotného materiálu  
a vybavenia. Zvýšil sa počet a zlepšila odborná kapacita miestneho zdravotníckeho personálu. 
Projekt sa sústredil na pôvodné obyvateľstvo žijúce v obkľúčenej oblasti, ako aj na vnútorne vy-
sídlené obyvateľstvo (v spádovej oblasti intervencie projektu žije 46 000 ľudí, z toho vnútorne 
vysídlených je približne 25 300). Z tohto počtu ženy a deti tvoria až 65 % danej populácie. Mnohí 
z vnútorne vysídlenej populácie boli presídlení už druhý, či tretíkrát, pričom tento počet naďalej 
rastie pre neutíchajúce boje v ostatných častiach provincií Homs a Hama. Po prvom kvartáli trvania 
projektu požiadal prijímateľ, pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu, o presun z miesta realizá-
cie projektu – severný Homs. Aktivity sa preniesli do nemocnice Al Farabi v oblasti pod kontrolou 
opozície (provincie Aleppo, Idlib a Hama). Nestabilná situácia si naďalej vyžaduje zapojenie me-
dzinárodných humanitárnych organizácií, pričom akékoľvek zhoršenie bezpečnostnej situácie  
v severozápadnej Sýrii, môže humanitárnu situáciu skomplikovať a zvýšiť objem základných 
potrieb.

SÝRIA

© archív MAGNA
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Názov projektu: Aktívny občan – efektívny štát
Registračné číslo: SAMRS/2017/UA/1/7
Hlavná sektorová priorita: Občianska spoločnosť, verejná správa a samospráva
Prijímateľ: Centrum pre európsku politiku, n. o.
Dotácia ODA SR: 84 287,67 €
Doba realizácie projektu: október 2017 – jún 2019

Prijímateľ vyvinul v podmienkach SR vzdelávací modul, ktorý pomáha žiakom definovať 
problémy miestnej komunity a projekty (návrhy verejných politík) na ich riešenie. Tie-
to poznatky spolu s ukrajinským partnerom upravil tak, aby prispeli k výchove mladých 
aktívnych občanov v podmienkach ukrajinskej spoločnosti, a pomohli im pri riešení ak-
tuálnych problémov – slabého rozvoja občianskej spoločnosti, nízkej účinnosti verejnej 
správy, neefektívneho občianskeho vzdelávania mládeže. Prostredníctvom vzdelávacích 
seminárov a konzultačnej podpory, prijímateľ spolu s partnerskou organizáciou asistovali 
mladým ľuďom vo veku 15 až18 rokov pri príprave projektov na tvorbu verejných politík. 
Odbornými seminármi a partnerstvami so študentskými aktivistami pomohli pracov-
níkom s mládežou (učiteľom, občianskym aktivistom) osvojiť si metodiku občianskeho  
vzdelávania (založenú na formovaní postojov, získavaní potrebných zručností a vedo-
mostí). Prostredníctvom vzdialenej podpory a prezentačných seminárov pomohli mlá-
dežníckym a dospelým aktivistom dosiahnuť, aby sa ich návrhmi reálne zaoberali or-
gány verejnej správy. Pilotným projektom v štyroch oblastiach Ukrajiny, informačného 
workshopu pre účastníkov z iných oblastí Ukrajiny a videa z realizácie projektu odborne 
posilnili partnerskú MVO SRS Užhorod. Zároveň prispeli k vytvoreniu efektívnych part-
nerstiev občianskeho a verejného sektora.

UKRAJINA

© archív CEP
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Názov projektu: Samospráva pre ľudí. Budovanie kapacít miestnej samosprávy a miest-
nej štátnej správy v oblasti spolupráce s občanmi
Registračné číslo: SAMRS/2017/UA/1/3
Hlavná sektorová priorita: Občianska spoločnosť, verejná správa a samospráva
Prijímateľ: PDCS, o. z.
Dotácia ODA SR: 85 511,69 €
Doba realizácie projektu: január 2018 – január 2019

Projekt posilnil odborné kapacity volených predstaviteľov i pracovníkov miestnej samo-
správy, štátnej správy vo vybraných regiónoch Ukrajiny. Účastníci vzdelávacích projekto-
vých činností získali vedomosti z metodiky zapájania občanov do plánovacích procesov 
a rozhodovania. Výsledkom projektu je 22 vyškolených trénerov, ktorí uskutočnili najme-
nej 44 tréningov v úradoch miestnej verejnej správy. Konečnými prijímateľmi budovania 
kapacít boli zástupcovia úradov verejnej správy, ktorí majú vďaka decentralizačným re-
formám viac kompetencií a možností pre zapájanie občanov do rozhodovania o rozvoji 
miest a obcí. V rámci projektu bolo preškolených 732 predstaviteľov samospráv a ko-
munít s nimi spojených. Z nich 522 sa počas projektu zapojili do konkrétnej aktivity ale-
bo projektu komunitného rozvoja. Väčšina z nich je súčasťou prípravy, realizácie, alebo 
priameho manažovania participatívneho rozpočtu mesta či obce. Iné projekty zahŕňali in-
klúziu menšín (presídlenci, telesne postihnutí, rodiny veteránov vojnového konfliktu ATO,
apod.), alebo plánovanie verejných priestorov. Vďaka tréningu na Slovensku sa tréneri 
zoznámili aj so slovenskými skúsenosťami z tejto oblasti, navštívili samosprávy a rôzne 
projekty participatívneho rozvoja miest a obcí. Vyškolení tréneri pokračujú v trénovaní 
v rámci iných projektov lokálneho partnera.

© archív PDCS
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Názov projektu: Spoločne za energoefektívne a ekologické nakladanie s vodou: čistá 
Žovkva
Registračné číslo: SAMRS/2018/PPP/1/3
Hlavná sektorová priorita: Čistá voda a sanitácia 

Prijímateľ: Enviroline, s.r.o., Košice
Dotácia ODA SR: 29 402,65 €
Doba realizácie projektu: september 2018 – september 2019

Cieľom projektu bolo nadviazať partnerstvo medzi Enviroline a partnerskou firmou 
Carpatian  Development Institute,  zvýšiť odbornú úroveň ich projektantov vo vodnom 
hospodárstve, ako aj  nadviazať spoluprácu s verejnými inštitúciami, mestom Žovkva 
a  Asociáciou energeticky  efektívnych miest Ukrajiny. Počas projektu partneri vypra-
covali variantnú štúdiu o súčasnom stave manažmentu vody a odpadových vôd s od-
porúčaniami pre ďalšie kroky, a prispeli k zvyšovaniu informovanosti verejnosti v oblas-
ti energeticky účinných a ekologických  vodohospodárskych systémov. Päť seminárov 
malo teoretickú a praktickú časť a zameriavali sa na projektovanie vo vodohospodárstve 
v kontexte legislatívy EÚ. Následne sa vypracovali dve variantné štúdie, nástroj s ktorým 
nemali prijímatelia predtým skúsenosť, a prezentovali širšej verejnosti a predstaviteľom 
mesta Žovkva a Asociácie energeticko-efektívnych miest Ukrajiny.

© archív Enviroline



Zverejnenie výročnej správy SAMRS za rok 2019 - elektronickou formou: 27. apríla 2020

Úrad vlády Slovenskej republiky: www.uvsr.sk
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky:  www.mzv.sk
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu: www.slovakaid.sk

Verejný odpočet dňa 29. mája 2020 v čase od 12:00 do 14:00 hod., 
v priestoroch SAMRS, Pražská 7, 811 04 Bratislava.

Zverejnenie výročnej správy SAMRS 
za rok 2019 a dátum konania  
verejného odpočtu



Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Pražská 7
811 04 Bratislava

www.slovakaid.sk


