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ČO ROBÍME

“Sharing Slovak Expertise” (SSE) je samostatným 
nástrojom bilaterálnej rozvojovej spolupráce 
a zároveň slúži ako podpora pre ďalšie nástroje 
definované v Strednodobej stratégii rozvojovej 
spolupráce SR na roky 2019 - 2023.

Ako fungujeme:
• odovzdávame odborné skúsenosti v oblasti 

verejnej správy a reforiem
• posilňujeme kapacity verejnej správy   

v partnerských krajinách
• organizujeme študijné návštevy, semináre 
        a okrúhle stoly
• poskytujeme stáže a vysielame expertov
• zapájame mimovládne organizácie, akademickú 

obec, súkromný sektor a iné subjekty

KDE PÔSOBÍME

Zameriavame sa na programové krajiny 
a partnerské regióny rozvojovej spolupráce, 
najmä na
 
západný Balkán 
(Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, 
Kosovo*, Severné Macedónsko, Srbsko)

Východné partnerstvo 
(Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina). 

V opodstatnených prípadoch je možné tento 
Nástroj použiť aj v ďalších rozvojových krajinách
(zoznam OECD DAC), v ktorých  má  SR  svoj
 zastupiteľský úrad.

*Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu 
a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom 
Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

AID

2011-2020
Doposiaľ sme zorganizovali 186 rôznorodých            
aktivít, ktorých sa zúčastnilo 885 ľudí 
z viacerých sektorov a oblastí verejnej 
správy.    
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VÝZNAMNÉ MIĽNÍKY

Od leta 2011 až po rok 2019 sme aktívne 
využívali Program na odovzdávanie skúseností 
z integrácie a reforiem - “Centre for Experience 
Transfer from Integration and Reforms” (CETIR) 
ako flexibilný nástroj oficiálnej rozvojovej 
spolupráce SR. Úlohou CETIR bolo najmä 
odovzdávanie slovenských skúseností z integrácie 
do európskych a severoatlantických štruktúr, ako 
aj poznatkov z transformačného procesu 
a z implementácie reforiem. Program CETIR 
sa po takmer deviatich rokoch postupne 
pretransformoval na Nástroj poskytnutia 
vedomostí a skúseností - Sharing Slovak 
Expertise (SSE).

V roku 2018 bola otvorená otázka ďalšieho 
smerovania CETIR a s ním aj šírenia “soft power” 
a dobrého mena Slovenska v rámci partnerských  
krajín. Po takmer 15 rokoch od vstupu SR do EÚ 
a do NATO nadišiel čas prehodnotiť poslanie 
a význam CETIR.

Nebolo žiadúce držať sa témy „transformácia“ 
príliš dlho a súčasne bolo ťažšie nájsť stále 
aktívnych slovenských expertov z doby našich 
reforiem. Jednou z ambícií bolo vybudovať 
z CETIR „center of excellence“ a následne ho 
pretransformovať na samostatný nástroj 
slovenskej rozvojovej spolupráce.

Rok 2019 bol rokom pozitívnych zmien. MZVEZ 
SR odsúhlasilo zmenu názvu CETIR a začlenenie 
do novelizovaného Zákona č. 392/2015 Z. z. o 
rozvojovej spolupráci  v rámci samostatného § 9a  
- Poskytnutie vedomostí a skúseností. Z programu 
CETIR sa tak oficiálne stal Nástroj poskytnutia 
vedomostí a skúseností - “Sharing Slovak Expertise” 
(SSE).
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PREHĽAD PODPORENÝCH OBLASTÍ 

PARLAMENTNÁ SPOLUPRÁCA (2014, 2017) 
Parlamentný inštitút, analyticko-informačný útvar 
Kancelárie Národnej rady SR, sa aktívne podieľa 
na parlamentnej rozvojovej spolupráci, určenej 
pre zahraničné parlamenty najmä pre kandidátske 
a potenciálne kandidátske krajiny EÚ. Experti z NR 
SR poskytli svoje odborné skúsenosti partnerom 
z Výskumného centra Kancelárie Parlamentu 
Albánskej republiky, z Parlamentnej knižnice 
a legislatívneho archívu Parlamentného inštitútu 
Macedónskej republiky, a rovnako aj partnerom 
z Moldavska v rámci posilnenia kapacít 
tamojšieho parlamentu.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO (2016, 2018)
S  Moldavskom  prebehla  na  expertnej  úrovni 
výmena skúseností nakladania s nebezpečným 
odpadom. Nakladanie s odpadmi sa radí medzi  
najväčšie environmentálne výzvy aj v Albánsku.

AGENDA 2030:
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Albánskej delegácii experti MŽP SR predstavili  
prístupový proces SR do EÚ a jeho úskalia, 
legislatívu a históriu legálneho skládkovania 
a spaľovania odpadu a s nimi spojené nové výzvy 
vyplývajúce z členstva v EÚ. Časť programu bola 
venovaná zvýšenej potrebe triedenia odpadu 
a zároveň osvete. Experti z Inštitútu cirkulárnej 
ekonomiky (INCIEN) okrem iného odporučili 
zapracovať triedenie odpadov do pripravovanej 
legislatívy a zvýšiť mieru recyklácie odpadov.

BOJ PROTI KORUPCII (2019)
Na študijnú návštevu srbskej Agentúry boja proti 
korupcii sme nadviazali usporiadaním seminára 
s názvom „Unikátny slovenský Zákon o registri 
partnerov verejného sektora a jeho uplatňovanie 
v praxi“ pre krajiny Východného partnerstva 
a regiónu západného Balkánu. Seminár bol 
pripravený v kontexte slovenského predsedníctva 
v OBSE a bol realizovaný za účasti našich 
popredných aktérov a autorov tohto zákona 
a jeho prvej novely.

Pozvanie OBSE prijala aj profesorka Paola 
Severino (Taliansko), osobitná predstaviteľka 
Úradujúceho predsedu OBSE pre boj proti korupcii, 
a osobitná predstaviteľka Parlamentného 
zhromaždenia OBSE pre boj proti korupcii, Irene 
Charalambides (Cyprus). Advokáti A. Leontiev 
a R. Pala, ktorí sa podieľali na tzv.  „veľkej“ novele 
zákona a aj na jeho pôvodnom znení, boli súčasne 
obsahovými garantmi seminára. Hlavným 
posolstvom bola potreba spolupráce v oblasti 
odkrývania zastretých vlastníckych štruktúr 
v kontexte boja proti korupcii, praniu špinavých 
peňazí a využívania verejných zdrojov.
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KARDIOLÓGIA (2018, 2019)
Vďaka podpore SlovakAid sa zopakovala 
úspešná misia 11 lekárov a zdravotných sestier 
z prostriedkov SSE a mikrograntu. Náš tím  
poskytol odborné skúsenosti kenským 
kardiochirurgom a zdravotníckemu personálu  
počas operácií a vyšetrení detí s vrodenými 
chorobami srdca  v nairobskej Mater Hospital. 
Operovaných bolo 9 detských pacientov, 
28 detí bolo kompletne vyšetrených, celkový 
počet echokardiografických vyšetrení bol 66.

PODPORA VEREJNEJ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY 
(2012, 2013, 2014, 2019)
Prostredníctvom aktivít CETIR a SSE sme podporili 
reformu verejnej správy a decentralizáciu 
na Ukrajine. Poskytli sme technickú pomoc 
predstaviteľom samospráv z Bosny a Hercegoviny 
počas návštevy obce Kechnec, a rovnako aj 
starostom z Moldavska, ktorým sme poskytli 
skúsenosti na poli lokálneho ekonomického 
rozvoja.
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DÔCHODKOVÁ REFORMA (2018)
Zákonodarcovia a experti z Gruzínska 
a Moldavska využili príležitosť na získanie 
praktických skúseností od slovenských 
partnerov v oblasti dôchodkového systému, 
I. a II. piliera dôchodkového systému, 
v zavedení kapitalizačného komponentu 
a schém dobrovoľného poistenia. 

PODPORA KREATÍVNEHO PRIEMYSLU (2019, 
2020)
Slovensko navštívili aj zástupcovia mimovládnej 
organizácie zo Srbska. Cieľom ich študijnej 
návštevy bolo vytvoriť podmienky pre rozvoj 
spolupráce a nadviazanie kontaktov medzi 
zástupcami kreatívneho priemyslu zo srbského 
mesta Niš a ich partnermi z Bratislavy. Srbskí 
partneri boli oboznámení s modelom 
verejno-súkromného partnerstva na podporu 
kreatívnych odvetví na Slovensku, s modelmi ich 
verejnej podpory získali informácie o modeloch, 
ktoré  môžu  implementovať  v  Srbsku,  a  taktiež 
spoznali fungovanie úspešných coworkingových 
priestorov v Bratislave.

HISTÓRIA, PAMÄŤ NÁRODA A ARCHÍVNY 
VÝSKUM (2018-2019)
Podporili sme odborný dialóg a výmenu 
skúseností medzi našimi a ukrajinskými historikmi  
a archivármi, ktorý by mal prispieť aj k vzájomnej 
vedeckej a mediálnej popularizácii našich 
dejín. Ukrajinskí  partneri  predstavili odbornej 
verejnosti a novinárom možnosti bádania 
slovenských a československých tém v odtajnenom 
Archíve Bezpečnostnej služby Ukrajiny – ABSU. 
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36 071,90 €
10 aktivít 

47 účastníkov

Krajiny 
Bosna a Hercegovina

Bielorusko
Čierna Hora

Severné Macedónsko 
Srbsko

2012

94 187,30 €
15 aktivít 

110 účastníkov 

Krajiny 
Srbsko

Čierna Hora
Severné Macedónsko 
Bosna a Hercegovina

Tunisko
Irak

Ukrajina
Moldavsko

západný Balkán 
Cyprus, Keňa

Izrael,  Gruzínsko

2014

99 295,80 €
34 aktivít 

113 účastníkov 

Krajiny 
Bielorusko

Severné Macedónsko
Čierna Hora
Gruzínsko
Moldavsko

Srbsko
Irak

Albánsko
Bosna a Hercegovina

Ukrajina, Vietnam
západný Balkán

2015

83 756,50 €
28 aktivít 

98 účastníkov 

Krajiny 
Albánsko

Bielorusko
Gruzínsko

Srbsko
Moldavsko

Ukrajina
Bosna a Hercegovina

Palestína

2013

83 731,76 €
29 aktivít 

139 účastníkov

Krajiny 
Srbsko

Severné Macedónsko 
Čierna Hora

Bosna a Hercegovina
Irak, Egypt

Tunisko
Afganistan
Moldavsko

Čína
Ukrajina

Východné partnerstvo

REALIZOVANÉ AKTIVITY 2011-2020

2012 2013 2014 20152011

8
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2019

102 632,00 €
19 aktivít

113 účastníkov

Krajiny
Keňa

Gruzínsko, Ukrajina
Srbsko, Kazachstan

Bosna a Hercegovina
Palestína, Moldavsko

západný Balkán
Bielorusko
Albánsko

Čierna Hora
Severné Macedónsko

2018

72 500,04 € 
18 aktivít 

124 účastníkov

Krajiny
Srbsko

Albánsko
Moldavsko
Gruzínsko

Keňa
Ukrajina

Bielorusko

2020

11 733,31 €
3 aktivity

9 účastníkov

Krajiny
Etiópia

Gruzínsko
Srbsko

2017

55 933,15 €
14 aktivít

70 účastníkov

Krajiny
Moldavsko
Gruzínsko

Irak
Čierna Hora

Kosovo*
Ukrajina
Albánsko

Srbsko
Východné partnerstvo

Turecko

COVID-19

60 945,98 €
16 aktivít

62 účastníkov

Krajiny
Bielorusko

Bosna a Hercegovina
Čierna Hora
Gruzínsko

Izrael
Keňa

Kosovo*
Moldavsko

Srbsko

2016 2017 2018 2019 2020

9
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Náklady v % podľa druhu aktivity

100% = 700 787,70 €

 študijná návšteva

 vyslanie expertov 

seminár

 stáž 

64% 

18%

9%

5%
2% iné 

2% iné 

10

448 504,13 €

14 015,75 €

126 141,78 €

63 070,89 €

35 039,38 € 14 015,75 €
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Študijná
návšteva

10 rokov
448 504,13 €

15 krajín 
558 účastníkov

Vyslanie 
expertov

8 rokov
126 141,78 €

14 krajín 
124 účastníkov

Seminár

5 rokov
63 070,89 €

12 krajín 
89 účastníkov

Účastníci v % podľa 
druhu aktivity

100% = 885 účastníkov

študijná návšteva 558 účastníkov 

vyslanie expertov 124 účastníkov 

seminár 89 účastníkov 

konferencia 62 účastníkov

stáž 26 účastníkov 

iné 26 účastníkov

11

 
 

63% 14% 

10%

7%
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Nový zdroj informácií tak pomôže nielen 
skorigovať poznatky o niektorých kľúčových 
historických udalostiach v rámci moderných dejín 
Slovenska, ale aj otvoriť ich celkom novú 
interpretáciu obzvlášť pri tých témach, pri ktorých 
slovenskej historiografii a publicistike doteraz 
chýbali poznatky zo „sovietskych“ archívov. 
Slovenskí experti súčasne poskytli ukrajinským 
kolegom prezentáciu skúseností s využitím 
zdrojov štátno-bezpečnostnej povahy 
na Slovensku a v Čechách - Archív Ústavu 
pamäti národa v Bratislave a Archiv 
bezpečnostních složek v Prahe.

PODPORA MLADÝCH ĽUDÍ (2018, 2019, 2020)
V spolupráci s GLOBSEC sme na Slovensku 
privítali študentov z Čiernej Hory, Gruzínska, 
Severného Macedónska, Srbska a Ukrajiny. Srbsko 
zastupovali študentskí víťazi Ceny Dr. Predraga 
Simića. Ostatní študenti boli víťazmi súťaže 
o najlepšiu esej, všetci sa zúčastnili bezpečnostnej 
konferencie GLOBSEC 2019 Bratislava Forum. 

12
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MANAŽMENT VODY (2019)
Krajiny Východného partnerstva sú tradičným 
príjemcom oficiálnej rozvojovej pomoci SR  
a v rámci SlovakAid sú v týchto krajinách  
dlhodobo podporované projekty na tému vody. 
Pre Gruzínsko aj Moldavsko je téma vody 
a sanitácie, vrátane zásobovania pitnou vodou  
a vodného a odpadového hospodárstva, jednou  
z hlavných sektorových priorít. Vzdelávací seminár 
nadviazal na úspešný predchádzajúci cyklus  
regionálnych kurzov na tému rovnosti príležitostí, 
ktoré boli spolu s izraelskou rozvojovou 
agentúrou MASHAV realizované v rokoch 2016 
a 2017, v rámci trilaterálnej spolupráce SR – Izrael 
– krajiny Východného partnerstva.

VOĽBY A VOLEBNÁ ADMINISTRATÍVA (2020)
Koncom februára navštívili SR administrátori  
volieb Národnej volebnej komisie Etiópie -  
National Electoral Board of Ethiopia (NEBE). 
Hlavným dôvodom bolo zdieľanie slovenských 
skúseností s organizáciou volieb s etiópskymi 
partnermi. Slovensko tak prispelo v rámci 
spoločného európskeho úsilia ku kvalitnejšiemu 

zabezpečeniu historických parlamentných volieb 
v  Etiópii,  ktoré sa mali pôvodne konať v auguste 
2020.  Pre pandémiu Covid-19 boli však odložené 
na neurčito. 

13
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MONITORING SOCIÁLNYCH MÉDIÍ (2020)
V októbri 2020 bola schválená prvá aktivita 
s mimovládnou organizáciou MEMO 98, ktorá sa 
týka Metodiky monitoringu sociálnych médií  
a spracovania živých dát zo sociálnych sietí 
počas predvolebných kampaní. 
Prostredníctvom SSE a spolupráce 
s MEMO 98 tak otvárame nové 
aktuálne témy týkajúce sa 
sociálnych médií a ich prepojenia 
s voľbami v partnerských 
krajinách.

REFORMA VÄZENSTVA (2013, 
2014)
V novembri 2013 sa 
v Bratislave uskutočnil seminár 
multilaterálneho projektu 
Východného partnerstva „Reforma 
väzenstva“. Organizátorom 
podujatia bolo MZVEZ SR 
cez program CETIR a Ministerstvo 
spravodlivosti SR. Odborným garantom seminára 
bol Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). 

Na seminári sa zúčastnili zástupcovia štátnej 
správy z Azerbajdžanu, Arménska, Gruzínska 
a Moldavska. Bielorusko a Ukrajina mali zástupcov 
z mimovládnych organizácií.  

Hlavným cieľom bolo zmapovať 
aktuálny stav väzenských 
systémov v krajinách Východného 
partnerstva najmä z hľadiska 
zhody legislatívy a uplatňovanej 
praxe s Odporúčaním 
(REC/2006/2) Výboru ministrov 
Rady Európy o Európskych 
väzenských pravidlách. ZVJS aj 
v roku 2014 spolupracoval 
s odborom väzenstva 
na Ministerstve spravodlivosti 
Moldavskej republiky. Slovenské 
väzenstvo prešlo pri aproximácii 
predpisov s európskou legislatívou 
podobným vývojom, akým malo 
prejsť aj moldavské väzenstvo. 

S finančnou podporou CETIR boli realizované 
výmenné stáže na Slovensku a v Moldavsku.

14
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PODPORA INOVÁCIÍ (2018)
Experti Slovenskej inovačnej a energetickej 
agentúry (SIEA) nadviazali spoluprácu 
koordinovanú ZÚ Belehrad  a  kabinetom  
ministra  pre inovácie a technologický rozvoj 
Srbskej republiky. Bola dohodnutá výmena 
skúseností v oblasti realizácie inovačných 
workshopov s cieľom vysvetliť význam a podstatu 
inovačného procesu a zoznámiť účastníkov 
s metodikou tvorby inovatívnych nápadov. 
Experti SIEA realizovali workshopy pre študentov 
Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, 
pre podnikateľov v Podnikateľskom a inovačnom 
centre rovnako v Báčskom Petrovci, workshopy 
pre študentov na Filozofickej fakulte  
a na Katedre slovakistiky Univerzity v Novom Sade. 
Slovenská delegácia tiež navštívila výskumný 
inštitút BioSense pri Univerzite v Novom Sade.

MEMORANDÁ A DOHODY O SPOLUPRÁCI
Mnohé z aktivít CETIR/SSE napomohli otvoriť 
alebo rozvíjať expertný dialóg partnerských 
organizácií najmä v rámci regiónu západného 
Balkánu a krajín Východného partnerstva. 
Komunikácia a zdieľanie odborných skúseností 
pomohli k uzatvoreniu niekoľkých memoránd 
a dohôd o spolupráci:
 
• Justičná akadémia SR a Štátna školská  

inšpekcia s partnermi z Čiernej Hory (2013)
• Protimonopolný úrad s partnerským úradom  

v Moldavsku (2014) 
• Slovenská energetická a inovačná agentúra 

(SIEA) podpísala Memorandum o spolupráci  
s Inovačným fondom Srbskej republiky (2018). 

Dohoda o spolupráci medzi Ústavom pamäti 
národa a Bezpečnostnou službou Ukrajiny 
v oblasti archívneho výskumu, vedeckého 
bádania a publikovania dokumentov o politickej 
represii v 20. storočí bola podpísaná v Kyjeve 
20. februára 2020. 

15
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Dohode predchádzali tri spoločné aktivity SSE 
zamerané na výmenu  skúsností pri archívnom 
výskume a strategickej komunikácii, seminár 
pre novinárov a historikov a účasť na medzinárodnej 
vedeckej konferencii v Starej Lesnej. 

KTORÉ KRAJINY SME PODPORILI
V prvom polroku 2020 boli zrealizované 
3 aktivity - 2 študijné návštevy pre expertov  
z Etiópie a Gruzínska a 1 vyslanie slovenského 
experta do Srbska. Úspešne rozbehnuté aktivity 
SSE zastavila na dobu neurčitú celosvetová 
pandémia COVID-19 a obmedzenia súvisiace 
so zatvorením hraníc. V októbri bola schválená 
aktivita týkajúca sa monitoringu sociálnych médií 
počas volebných kampaní.

V roku 2019 sme pripravili a zrealizovali 
17 aktivít SSE - 8 študijných návštev, 4 vyslania 
expertov, 4 konferencie / semináre a 1 stáž. 

Etiópia, Gruzínsko a Srbsko

Albánsko, Bielorusko
Bosna a Hercegovina, Čierna Hora

Gruzínsko, Kazachstan
Moldavsko, Palestína

Severné Macedónsko, Srbsko
Ukrajina

Prijímateľmi našej pomoci bolo Albánsko, 
Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, 
Gruzínsko, Kazachstan, Moldavsko, Palestína, 
Severné Macedónsko, Srbsko a Ukrajina v celkovej 
hodnote 102 632 €. 

Úlohou CETIR bola aj v roku 2018 výmena 
skúseností pri reformách, implementácii EÚ politík 
a zlepšovaní dobrej správy vecí verejných 
s partnermi z Albánska, Bieloruska, Gruzínska, 
Kene, Moldavska, Srbska a Ukrajiny v celkovej 
hodnote 72 500 €. Zrealizovali sme spolu 17 
aktivít zameraných na posilňovanie reformného 
úsilia partnerských krajín, napĺňanie ich 
európskej perspektívy a zlepšovanie dobrého 

16



1716

spravovania vecí verejných prostredníctvom 
študijných návštev, vyslaní slovenských expertov, 
stáží na ministerstvách a pracovných seminárov. 

Zdieľanie slovenských skúseností v roku 2018 
sa týkalo rôznych oblastí, vrátane reforiem 
ekonomiky, sociálneho systému, životného 
prostredia či kultúry.

CETIR bol rovnako aj v roku 2017 zameraný 
na ďalšie prehlbovanie kontaktov slovenských 
expertov s predstaviteľmi štátnych orgánov 
predovšetkým z regiónu západného Balkánu 
a krajín Východného partnerstva. 

V roku 2017 sa uskutočnilo 14 aktivít 
realizovaných formou krátkodobých študijných 
návštev, pracovných seminárov, stáží diplomatov 

z partnerských ministerstiev zahraničných vecí 
na slovenských ministerstvách a expertných 
konzultácií slovenských odborníkov štátnej správy 
v zahraničí pre Albánsko, Čiernu Horu, Gruzínsko, 
Irak, Kosovo*, Moldavsko, Srbsko, Turecko 
a Ukrajinu v celkovej hodnote 55 933 €. 

Aktivity boli zamerané predovšetkým 
na posilňovanie reformného úsilia v oblasti 
bezpečnostného sektora, napĺňanie európskej 
perspektívy a zlepšovanie dobrého spravovania 
vecí verejných prostredníctvom študijných 
návštev, stáží na ministerstvách a pracovného 
seminára.

Albánsko, Bielorusko
Gruzínsko, Keňa

Moldavsko, Srbsko
Ukrajina

Albánsko
Čierna Hora
Gruzínsko

Irak
Kosovo*

Moldavsko
Srbsko

Turecko a Ukrajina
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SLOVENSKÍ PARTNERI A TLMOČNÍCI
Realizáciu schválených aktivít SSE zabezpečuje
SAMRS v úzkej spolupráci so zastupiteľskými 
úradmi SR v zahraničí. ZÚ iniciujú a predkladajú 
jednotlivé návrhy v súlade s potrebami 
partnerských inštitúcií. 

K úspešnej realizácii študijných návštev  
a seminárov na Slovensku každoročne prispievajú 
ministerstvá a ďalšie ústredné orgány štátnej 
správy, samosprávy, univerzity, mimovládne  
organizácie a oslovení slovenskí experti. 

V neposlednom rade je nutné spomenúť aj 
tlmočníčky a tlmočníkov, ktorí nám poskytujú 
pomoc pri realizácii projektov SSE.
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Pražská 7
811 04 Bratislava
 
info@slovakaid.sk 
www.slovakaid.sk
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