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1. Úvod 

Rozvojová spolupráca SR v roku 2019 vychádza zo Strednodobej stratégie rozvojovej 

spolupráce SR na roky 2019-2023 (ďalej len „strednodobá stratégia“) a riadi sa cieľmi, 

princípmi a prioritami zadefinovanými v tomto dokumente. 

Na poskytovaní bilaterálnej ODA SR sa bude v roku 2019 podieľať primárne 7 rezortov 

– MZVaEZ SR, MF SR, MV SR, MŠVVaŠ SR, MO SR, MŽP SR a MPRV SR. Popri 

uvedených siedmich rezortoch sa budú na bilaterálnej rozvojovej spolupráci podieľať aj 

niektoré ďalšie ministerstvá a ostatné ústredné organy štátnej správy ad hoc aktivitami, 

napríklad formou odovzdávania skúseností partnerom z rozvojových krajín, realizovaním  

študijných pobytov slovenských expertov v krajine partnera a pod. 

 

2. Plánované aktivity rezortov v oblasti rozvojovej spolupráce v roku 2019 

 

2.1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) 

MZVaEZ SR je gestorom rozvojovej spolupráce SR a prostredníctvom Slovenskej agentúry pre 

medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) aj hlavným realizátorom bilaterálnej rozvojovej 

spolupráce cez podprogram 05T0A. Zároveň poskytuje potrebnú súčinnosť ostatným rezortom 

vlády SR.  

Pri realizácii rozvojovej spolupráce v roku 2019 bude vychádzať z cieľov zadefinovaných 

strednodobou stratégiu a napĺňať ich v rámci teritoriálnych a tematických priorít. Na 

dosahovanie cieľov využije nástroje definované zákonom č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej 

spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj strednodobou stratégiou. 

Jednou z najdôležitejších udalostí v roku 2019 z pohľadu MZVaEZ SR je slovenské 

predsedníctvo v OBSE. V centre priorít predsedníctva, ako aj rozvojovej spolupráce je 

obyčajný človek a snaha o zlepšenie jeho životných podmienok. Predsedníctvo SR v OBSE má 

s rozvojovou spoluprácou navyše výrazné prieniky z teritoriálneho hľadiska, a to konkrétne 

v zameraní na regióny západného Balkánu a Východného partnerstva. MZVaEZ SR bude 

v roku 2019 aktívne využívať synergiu rozvojovej spolupráce a predsedníctva v OBSE 

v podobe aktivít zameraných na zlepšenie života obyvateľov partnerských krajín. 

Indikatívny rozpočet na aktivity MZVaEZ SR je v prehľadnej forme uvedený v nasledujúcej 

tabuľke. 
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ODA alokácia pre MZVEZ SR (05T0A) na rok 2019 

1 DOTÁCIE   

1.1 Keňa 700 000 

1.2 Moldavsko 500 000 

1.3 Východná subsaharská Afrika 200 000 

1.4 Západný Balkán  400 000 

1.5 Východné partnerstvo  300 000 

1.6 Afganistan 100 000 

1.7 Globálne a rozvojové vzdelávanie 50 000 

1.8 Program vysielania dobrovoľníkov a expertov 258 931 

1.9 Budovanie kapacít slovenských rozvojových organizácií 50 000 

1.10 Spolufinancovanie rozvojových projektov EÚ 80 000 

1.11 Program nových podnikateľských partnerstiev 500 000 

1.2 Humanitárna a posthumanitárna pomoc   

1.2.1 Južný Sudán, Sýria, Irak, Jordánsko, Libanon 1 000 000 

2 FINANČNÉ PRÍSPEVKY   

2.1 Mikrogranty 550 000 

2.2 Finančné príspevky  1 300 000 

3 ZÁKAZKY   

3.1 
Projekty na základe požiadaviek partnerských krajín, 

vrátane zapájania podnikateľského sektora 350 000 

4 AKTIVITY A CHOD SAMRS   

4.1 Rozvojoví diplomati (KE, MD) 153 589 

4.2 Verejná informovanosť 70 000 

4.3 Budovanie kapacít SAMRS a aktérov ODA 10 000 

4.4 CETIR 100 000 

4.5 Audit projektov 50 000 

4.6 Evaluácia projektov a programov SlovakAid 150 000 

4.7 Administratívne náklady SAMRS 353 642 

  SPOLU 7 226 162 
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2.2 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) 

MŽP SR bude prostredníctvom svojich rezortných organizácií a inštitúcií pokračovať v roku 

2019 v budovaní inštitucionálnych kapacít partnerských štátov zdieľaním transformačných a 

reformných skúseností SR najmä v oblasti vodného a odpadového hospodárstva. Pokračovať 

bude v realizácii projektovej spolupráce Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v 

rámci grantovej schémy Európskej environmentálnej agentúry formou odovzdávania 

skúseností v oblasti zdieľaných environmentálnych informačných systémov a prípravy správ o 

životnom prostredí partnerským inštitúciám štátov Východného partnerstva, konkrétne  

Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska a Ukrajiny (projekt ENI-SEIS). V roku 2019 

bude Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) a Slovenský hydrometeorologický ústav  

(SHMÚ) v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú spoluprácu (SAMRS) a 

izraelskými partnermi participovať na projekte v oblasti vodného hospodárstva a zmeny klímy 

formou odovzdávania skúseností partnerským inštitúciám z Ukrajiny, Gruzínska a Moldavska. 

VÚVH bude v roku 2019 pokračovať v realizácii  dvoch projektov v oblasti vodného 

hospodárstva v rámci výzvy SAMRS: „Podpora štátnych inštitúcií a budovanie kapacít pri 

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

Gruzínsku“ a „Technická podpora pri implementácii požiadaviek EÚ legislatívy v oblasti 

analýz vôd a systému manažmentu kvality pre monitoring“. Ukončené by mali byť dva 

projekty realizované v rámci výziev SAMRS, konkrétne projekt SAŽP „Budovanie kapacít pre 

implementáciu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov v Moldavskej republike.“ a projekt SHMÚ 

„Využitie metód diaľkového prieskumu zeme vo vodnom hospodárstve a hodnotení 

extrémnych hydrometeorologických situácií v Gruzínsku.“  Odovzdávanie skúseností v oblasti 

fungovania vodného a odpadového hospodárstva SR má MŽP SR naďalej v pláne aj vo vzťahu 

k Albánsku, Srbsku, Macedónsku a Bielorusku v rámci aktivít CETIR. MŽP SR plánuje využiť 

skúsenosti Regionálneho centra Bazilejského dohovoru (RCBD), ktoré je organizačnou 

zložkou SAŽP s projektovou činnosťou vo väčšine krajín oficiálnej rozvojovej pomoci. 

Konkrétne aktivity budú zamerané na manažment odpadov v súlade s národnými prioritami 

partnerských štátov a plnenie povinností vyplývajúcich z členstva vo viacstranných 

environmentálnych dohovoroch zameraných na manažment chemických látok a odpadov. 

Nadstavenie rámca modelov udržateľnej spotreby a výroby prostredníctvom dobrovoľných 

prístupov environmentálnej politiky (schéma pre environmentálne manažérstvo a audit EMAS, 

environmentálne označovanie produktov, zelené verejné obstarávanie) bude predstavovať 

jednu z možných oblastí spolupráce. SAŽP spolu s ostatnými rezortnými organizáciami má 

záujem ponúknuť spoluprácu pri budovaní kapacít v oblasti revitalizácie znehodnotených a 

ochrany ohrozených vodných zdrojov v partnerských štátoch. 

V oblasti zmeny klímy je potrebné, aby Slovenská republika prispela na projekty, ktorých 

cieľom je implementácia Parížskej dohody, najmä záväzku zmluvných strán Parížskej dohody 

dosiahnuť mobilizáciu spoločných 100 miliárd dolárov ročne do roku 2020 na adaptačné, ako 

aj mitigačné opatrenia. Po tomto roku sa má táto suma následne každý rok zvyšovať. 

MŽP SR má záujem pokračovať v roku 2019 v bilaterálnom projekte zameranom na budovanie 

kapacít v oblasti zmeny klímy v Keni. Jednalo by sa o druhú fázu už zrealizovaného projektu, 

ktorý riešil kolektív slovenských expertov pod vedením SHMÚ s partnerskou organizáciou 

Kenským meteorologickým ústavom: Projekt SAMRS/2010/15/01 – „Podpora budovania 

odborných kapacít pre aktivity v oblasti zmeny klímy a adaptácií“, v rokoch 2010-2012. V 

rámci druhej fázy projektu by sa riešil aktuálny stav kapacít a aktualizácia stanovených cieľov  

v nadväznosti na nové výzvy vyplývajúce z Parížskej dohody. 

V oblasti ochrany biodiverzity je potrebné, aby Slovenská republika prispela na projekty, 

ktorých cieľom je implementácia Dohovoru o biologickej diverzite (CBD) a jeho Aichi 

biodiverzitných cieľov. V rámci mobilizácie zdrojov je SR povinná do roku 2020 navýšiť 
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financie dvojnásobne. V súvislosti s ochranou biodiverzity má SR povinnosť implementovať aj 

ďalšie dohovory týkajúce sa ochrany prírody a biodiverzity (Ramsarský dohovor o mokradiach, 

Dohovor o migrujúcich druhoch– CMS a ďalšie). 

 

2.3 Ministerstvo vnútra SR (MV SR) 

Objem a smerovanie materiálnej humanitárnej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia bude 

aj v roku 2019 závisieť od aktuálnych humanitárnych potrieb vo svete. V prípade vzniku 

akejkoľvek mimoriadnej udalosti, keď postihnutý štát požiada o pomoc prostredníctvom 

príslušnej medzinárodnej organizácie, alebo prostredníctvom zastupiteľského úradu SR v 

postihnutom štáte, bude táto informácia spravidla prijatá Centrálnym monitorovacím a 

riadiacim strediskom sekcie krízového riadenia MV SR. MV SR po dohode s Ministerstvom 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a ďalšími aktérmi humanitárnej pomoci 

pripravia návrh na poskytnutie pomoci a zabezpečia jej realizáciu. 

Tak, ako doteraz bude MV SR naďalej pripravené na poskytovanie materiálnej, záchranárskej, 

poradenskej a kombinovanej humanitárnej pomoci. Na humanitárnu pomoc prostredníctvom 

podprogramu 05T03 je v 2019 plánovaných v rozpočte MV SR 100 000 €. 

 

2.3.1 Migračný úrad MV SR (MÚ) 

MV SR realizuje rozvojovú a humanitárnu pomoc aj prostredníctvom svojich útvarov. MÚ je 

útvarom príslušným pre oblasť azylu a medzinárodnej ochrany. Pri napĺňaní svojich úloh 

postupuje podľa platnej národnej legislatívy, rámcových dokumentov, tiež medzinárodných 

zmlúv a záväzkov. 

V súvislosti s realizáciou projektov je stále otvorená možnosť uskutočnenia projektu v rámci 

Migration Crisis Responds Mechanism (ide o spoločný projekt krajín V4  zameraný na oblasť 

efektívnych riešení v oblasti migrácie a azylu). SR má vystupovať ako líder v rámci 3. piliera 

(externá dimenzia), konkrétne sprostredkovaním kapacít v oblasti zdravotníctva (poskytnutie 

expertov zo slovenských univerzít na školenie stredného zdravotníckeho personálu v cieľovej 

krajine). Projekt je zameraný na krajiny Blízkeho východu, mohlo by ísť o Jordánsko alebo 

Libanon. Samotná realizácia je však podmienená dostupnými finančnými, ale aj personálmi 

zdrojmi. 

V oblasti tzv. „in donor refugee costs“ (osobitná kategória ODA) prebieha príprava na úplnú 

implementáciu vykazovania pre túto časť v súlade s novými pravidlami ODA. Ide o najväčšiu 

položku v oblasti finančných prostriedkov poskytovaných MV SR prostredníctvom aktivít a 

služieb realizovaných MÚ. Avšak vzhľadom na nepredvídateľnú situáciu a dynamický vývoj v 

oblasti migrácie a azylu, je veľmi ťažké podiel „in donor refugee costs“ na ODA na nasledujúce 

roky presne stanoviť. 

2.4 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPaRV SR) 

MPaRV SR sa bude v roku 2019 podieľať na bilaterálnej rozvojovej spolupráci SR 

poskytovaním odbornej a technickej podpory krajín strednej a východnej Európy resp. strednej 

Ázie v oblasti potravinových databáz. Odborný garant úlohy Národné poľnohospodárske a 

potravinárske centrum - Výskumný ústav potravinársky (NPPC- VÚP) prostredníctvom 

prepojenia na európske iniciatívy v oblasti zloženia potravín pracuje na vlastnej štandardizácii 

Potravinovej banky dát, čo mu umožňuje zároveň sprostredkovať európske odporúčania, ktoré 

sa naďalej vyvíjajú, cieľovým krajinám pomoci. 

NPPC - VÚP bude podporovať budovanie národných kapacít vybraných krajín formou 

zabezpečenia školenia zameraného na potravinové databázy pre kandidátov z rozvojových 
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krajín alebo účasti na inom vhodnom kurze, s cieľom iniciovať budovanie národných 

potravinových databáz v rozvojových krajinách. Informácie z potravinových databáz majú 

priame využitie pre potreby správnej výživy obyvateľstva.   

V roku 2019 má MPaRV SR záujem sa prioritne zamerať na spoluprácu s krajinami ako 

Macedónsko, Albánsko alebo Bosna a Hercegovina a potenciálne aj na krajiny Strednej Ázie 

(Kirgizsko, Tadžikistan). 

Na tieto aktivity je v rozpočte MPaRV SR vyčlenených 30 323 €. 

 

2.5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) 

MŠVVaŠ SR bude v roku 2019 implementovať bilaterálnu rozvojovú spoluprácu 

prostredníctvom Programu vládnych štipendií tak, ako je zadefinovaný v strednodobej stratégii 

a je financovaný cez rozpočtový podprogram 05T08. V roku 2019 budú poskytnuté vládne 

štipendiá pre 48 nových uchádzačov z rozvojových krajín a pre 192 študentov z rozvojových 

krajín, ktorí už v súčasnosti študujú vo vyšších ročníkoch na verejných vysokých školách v SR. 

Súčasťou programu sú aj vládne štipendiá pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v roku 2019 budú 

poskytnuté vládne štipendiá pre 70 nových študentov a pre 273 študentov študujúcich vo 

vyšších ročníkov. V akademickom roku 2016/2017 bolo udelených 30 štipendijných miest pre 

sýrskych občanov z krajín postihnutých konfliktom, z tohto počtu 17 študenti pokračujú v 

akademickom roku 2018/2019 v štúdiu na verejných vysokých školách v SR.  

Záväzok vlády SR z tzv. Obamovho samitu na poskytnutie zvyšných 520 vládnych štipendií 

SR do roku 2021 pre študentov z krajín postihnutých konfliktom si bude vyžadovať ďalšie 

navyšovanie zdrojov. MŠVVaŠ SR bude v roku 2019 naďalej podporovať uplatňovanie 

globálnych súvislostí a globálnej dimenzie v obsahu vzdelávania školských vzdelávacích 

programoch základných a stredných škôl tak, aby rozvíjali osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú 

činnosť žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i 

problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Školy pri uplatňovaní 

globálneho prístupu vo vyučovaní a začleňovaní globálneho vzdelávania do obsahu rôznych 

vyučovacích predmetov môžu využívať metodické odporúčania, aktivizujúce metódy, rôzne 

podporné materiály a inšpirujúce informácie zverejnené na www.statpedu.sk,  

www.globalnevzdelavanie.sk a www.iuventa.sk. MŠVVaŠ SR školám odporúča na zvyšovanie 

povedomia žiakov o globálnych témach, o sociálnych, environmentálnych, ekonomických a 

politických procesoch vo svete aj spoluprácu s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v 

oblasti globálneho vzdelávania. 

 

2.6 Ministerstvo financií SR (MF SR) 

V oblasti bilaterálnej rozvojovej spolupráce sa aj v roku 2019 bude MF SR zameriavať 

predovšetkým na zdieľanie skúseností a znalostí z riadenia verejných financií a podporu 

podnikateľov pri prenikaní na rozvojové trhy. Tieto aktivity bude realizovať ako bilaterálne 

projekty alebo v spolupráci so svojimi tradičnými partnermi. 

V rámci zdieľania skúseností s riadením verejných financií prioritnými krajinami bilaterálnej 

rozvojovej spolupráce MF SRv roku 2019 budú: 

i. Čierna Hora – spolupráca s MF Čiernej Hory je dlhodobo zameraná na budovanie 

systému verejného účtovníctva a výkazníctva na úrovni Ministerstva financií, no do konca roku 

2020 sa spolupráca bude sústreďovať aj na vzdelávanie účtovníkov verejného sektora. 

Rozvojové aktivity sa budú dotýkať aj pomoci územným samosprávam pri nastavovaní ich 

financovania. V roku 2018 MF SR poskytlo finančný príspevok do rozpočtu („rozpočtová 
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podpora“) MF Čiernej Hory na zlepšenie regulácie hazardných hier. V tejto oblasti bude 

rozpočtová podpora doplnená aj technickou asistenciou.  

ii. Moldavsko – nastavovanie systému programového rozpočtovania a posilňovanie 

kapacít v oblasti revízie rozpočtu. 

iii. Kuba – prenos know-how a skúseností v daňovej a fiškálnej politike v spolupráci s 

Ministerstvom financií a cien Kuby. 

iv. Po ukotvení vzájomnej spolupráce a definovaní konkrétnych oblastí prenosu know-how 

počas roka 2018 v roku 2019 MF SR podporí vybrané miestne samosprávy v zlepšovaní 

riadenia a hospodárskeho plánovania. 

Tieto aktivity MF SR realizuje buď bilaterálne alebo prostredníctvom spoločného programu s 

UNDP Verejné financie pre rozvoj: posilňovanie kapacít v oblasti verejných financií v 

krajinách západného Balkánu a Spoločenstva nezávislých štátov a projektu s Centre of 

Excellence in Finance Certifikované vzdelávanie účtovníkov verejného sektora v Čiernej hore, 

3. generácia. 

S cieľom využívania inovatívnych a flexibilnejších metód zdieľania skúseností s riadením 

verejných financií, spustilo MF SR v spolupráci so Svetovou Bankou  e-learningový program 

zameraný na slovenské skúsenosti s transformáciou riadenia verejných financií. Program je 

prístupný na e-learningovej platforme Open Learning Campus. V roku 2019 plánuje MF SR 

nadviazať na úspešný kurz prípravou ďalšieho, pravdepodobne v daňovej oblasti. 

Na západnom Balkáne a v krajinách Východného partnerstva EÚ bude v roku 2019 MF SR 

pokračovať spolupráci s UNDP na programe Transformatívne vládnutie a financovanie. 

Program sa zameriava na podporu inovácií v oblasti využívania otvorených dát a nových 

technológií pre zvyšovanie efektívnosti verejných inštitúcií a pilotovanie alternatívnych 

finančných nástrojov pre mobilizáciu prostriedkov na rozvoj.  

V oblasti zapájania podnikateľského sektora do rozvojovej spolupráce sa MF SR sústredí na 

tradičné teritóriá, najmä krajiny západného Balkánu a Strednej Ázie, ale tiež na niektoré 

(post)socialistické štáty (napr. Kuba, Vietnam). Na zvýšenie participácie slovenských 

podnikateľov v rozvojových projektoch a tendroch MF SR bude v roku 2019 využívať tri 

základné nástroje: 

(i) program Rozvojmajstri – od roku 2017 prebieha druhá fáza programu, ktorý patrí do siete 

Private Sector Liasion Officer (PSLO) a poskytuje priamu podporu, predovšetkým menším a 

stredným podnikateľom, ktorí majú záujem a potenciál na zapojenie sa do tendrov 

medzinárodných finančných inštitúcií, prípadne medzinárodných organizácií. Program je 

realizovaný v spolupráci s UNDP, 

(ii) nástroj na prípravu projektov a mobilizáciu zdrojov v rámci UNDP – cieľom je, na základe 

dopytu regionálnych centier UNDP a expertízy slovenských podnikateľov, identifikovať 

medzinárodné tendre s najvyššou pravdepodobnosťou úspechu a vytvoriť predpoklady na vstup 

slovenskej expertízy už do prípravnej fázy (štúdie uskutočniteľnosti). Táto iniciatíva sa 

realizuje v spolupráci s UNDP a je zastrešená pracovníkom MF SR vyslaným do UNDP. V 

roku 2018 bolo identifikovaných a podporených 6 takýchto príležitostí. V roku 2019 plánuje 

MF SR v tejto aktivite pokračovať. 

(iii) vytváranie špecializovaných fondov a programov – teritoriálne zameranie rozvojových 

projektov MF SR realizuje aj prostredníctvom spolupráce s medzinárodnými finančnými 

inštitúciami, kde priamo MF SR určuje prijímateľov podpory (teritoriálne zameranie) ako aj 

obsahové zameranie podpory. Hlavnými partnermi MF SR sú predovšetkým UNDP, Rozvojová 

banka Rady Európy (RB RE), Európska investičná banka (EIB), Európska banka pre obnovu a 

rozvoj (EBOR), Medzinárodná investičná banka (MIB) a skupina Svetovej banky. 
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V spolupráci s RB RE bude MF SR pokračovať v implementácií fondu na podporu inkluzívneho 

rastu v členských krajinách RB RE s primárnym zameraním na krajiny, ktoré sú oprávnené 

prijímať oficiálnu rozvojovú spoluprácu. Fond je zameraný na financovanie aktivít v oblasti 

riešenia hospodárskej a sociálnej transformácie, udržateľného rozvoja a environmentálnej 

udržateľnosti v oprávnených krajinách. Iniciatívy v rámci spolupráce s RB RE prispejú k 

významnému zviditeľneniu SR ako členskej krajiny a ako donora nielen v rámci banky, ale aj 

v rámci Rady Európy. Exkluzivita banky spočíva v jej sociálnom mandáte ako aj vo financovaní 

projektov, ktoré riešia naliehavé situácie ako napríklad migračnú a utečeneckú krízu. S 

Medzinárodnou finančnou korporáciou (IFC) bude pokračovať implementácia a propagácia 

programu potravinovej bezpečnosti vo Vietname a programu energetickej efektívnosti na 

západnom Balkáne a v regióne ECA (Európy a Strednej Ázie napr. Bielorusko, Gruzínsko). 

Okrem toho sa Slovensko v spolupráci s IFC sa zapojilo s ostatnými krajinami V4 do projektu 

mapovania slovenských spoločnosti, ktoré už operujú a/alebo zvažujú investovať v emerging 

markets so špeciálnym zameraním na energetiku, dopravu, zdravotnícke zariadenia, vodné 

hospodárstvo a potravinársky sektor. Výsledkom mapovania je zoznam slovenských 

spoločností, sektorov a teritórií, o ktoré majú záujem. IFC určilo investičného manažéra, ktorý 

bude pomáhať slovenským subjektom realizovať svoje rastové stratégie na rozvojových trhoch.  

V roku 2019 bude MF SR pokračovať v implementácii trustového fondu pre Iniciatívu EIB na 

posilnenie odolnosti v južnom susedstve a krajinách západného Balkánu v súvislosti s 

utečeneckou a migračnou krízou. Iniciatíva je zameraná na rýchlu mobilizáciu dodatočného 

financovania na podporu hospodárskeho rastu, stability a dosiahnutia cieľov udržateľného 

rozvoja (SDGs) v susedstve Európskej únie.  

V spolupráci s MIB bude pokračovať implementácia fondu technickej asistencie vytvoreného 

na prípravu projektov pre slovenské spoločnosti na Kube, vo Vietname a v Mongolsku. Tento 

fond pôsobí v synergii s vyššie uvedeným programom potravinovej bezpečnosti vo Vietname. 

Na spoluprácu s medzinárodnými finančnými inštitúciami a organizáciami je na rok 2019 

vyčlenených 4 mil. EUR.  

MF SR bude v roku 2019 podporovať realizáciu schémy zvýhodnených exportných úverov, 

ktorej cieľom je zvýšenie angažovanosti slovenského súkromného sektora na rozvojových 

trhoch. V záujme zlepšenia jej realizovateľnosti, ako aj s cieľom rozšíriť možnosti zapájania 

EXIMBANKY SR do financovania objemovo väčších projektov v rozvojových krajinách s 

využitím zdrojov EÚ, plánuje MF SR novelizáciu zákona č. Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-

importnej banke Slovenskej republiky. 
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2.7 Indikatívne výdavky na bilaterálnu oficiálnu rozvojovú pomoc v rokoch 2019 – 2021 

(vybrané rezorty) 

Kód 

programu/ 

podprogramu  
 

2019 2020 2021 

05T 05T0A Oficiálna rozvojová pomoc MZVEZ 

SR/SAMRS  

7 226 162 7 326 162 7 326 162 

05T03 Oficiálna rozvojová pomoc MV SR  100 000 100 000 100 000 

05T04 Oficiálna rozvojová pomoc MPRV SR  30 323 30 323 30 323 

05T08 Oficiálna rozvojová pomoc MŠVVaŠ SR 1 883 167 1 883 167 1 883 167  

05T09 Oficiálna rozvojová pomoc MF SR 55 900 60 200 64 500 

 05T0B Oficiálna rozvojová pomoc MO SR 10 000 10 000 10 000 

0D6 
 

Účasť SR na medzinárodných misiách EÚ 

(MV SR) 

1 094 000 1 131 000 1 131 000 

 
Pomoc utečencom cez Migračný úrad  

(MV SR) 

600 000 600 000 600 000 

 07601 Oficiálna rozvojová pomoc MŽP SR 100 000 200 000 200 000 

0AU 0AU06 Vysielanie civilných expertov do aktivít 

krízového manažmentu mimo územia SR (MO 

SR) 

307 376 307 376 307 376 

VPS 
 

Zverenecké fondy a spoločné programy SR a 

EBOR, UNDP, RB RE, skupiny Svetovej 

banky a iných medzinár. organizácií 

a spolupráca s EXIMBANKOU SR 

4 000 000 4 200 000 4 500 000 

 

 Bilaterálna oficiálna rozvojová pomoc spolu 

20 476 940  14 616 330 14 982 

330 

 


