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Úvod
Informáciu o poskytnutej oficiálnej rozvojovej pomoci SR (Official Development Assistance ODA SR) predkladá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky (MZVaEZ SR) na rokovanie vlády SR každoročne od roku 2002.1
Ambíciou MZVaEZ SR ako gestora rozvojovej spolupráce SR je v predkladanom
informatívnom materiáli zmapovať aktivity štátnych aktérov zapojených do poskytovania
rozvojovej pomoci SR za rok 2013. Súčasťou materiálu sú podrobné štatistické údaje, ktoré
poskytujú informácie o celkovej výške ODA SR, jej bilaterálnej i multilaterálnej časti,
smerovaní ODA z teritoriálneho hľadiska, objemoch pomoci poskytnutej jednotlivými
inštitúciami, štruktúre humanitárnej pomoci a ďalšie užitočné dáta. Súčasťou materiálu je aj
vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci
SR na rok 2013 (NP ODA 2013).
Do roku 2013 bola SR pozorovateľom Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC/OECD)
a preto poskytovala dáta OECD v zjednodušenom formáte. Získanie plnoprávneho členstva v
tomto výbore (17.9.2013) znamená povinnosť zasielať výboru detailné štatistické údaje
o všetkých rozvojových tokoch SR (zahŕňa popri ODA aj oficiálne, súkromné a iné rozvojové
toky).2 Prvýkrát SR zašle OECD detailné štatistické údaje v júli 2014. Na tento účel
vybudovalo MZVaEZ SR v spolupráci s MF SR a SAMRS informačný systém pre evidenciu
a vykazovanie rozvojových tokov SR, ktorý bol spustený začiatkom roka 2014.
V roku 2013 poskytla SR ODA v objeme 64,8 mil. EUR, čo predstavuje podiel 0,09 % na
hrubom národnom dôchodku (HND). Pomer bilaterálnej a multilaterálnej ODA bol 19/81 %.
V porovnaní s rokom 2012 došlo k nárastu objemu poskytnutej ODA SR o takmer
4 mil. EUR a rastúci trend je naplánovaný aj pre rok 2014 (celkový objem plánovaný vo výške
71 mil. EUR) a 2015 (77 mil. EUR)3.
Podiel ODA na HND zostal v roku 2013 na rovnakej úrovni ako počas minulých rokov, t.j.
zaokrúhlene 0,09 %, avšak vzhľadom na indikovaný nárast ODA SR v nasledujúcich rokoch
existuje predpoklad, že sa SR podarí dosiahnuť podiel 0,1 %. SR dlhodobo zaostáva za plnením
cieľov, ku ktorým sa zaviazala po vstupe do EÚ (dosiahnuť podiel ODA na HND do roku 2010
na úrovni 0,17 % a podiel 0,33 % do roku 2015). V rovnakej situácii sa nachádzajú aj ostatné
nové členské krajiny EÚ s výnimkou Malty.
Z teritoriálneho hľadiska smeroval najvyšší objem ODA SR v roku 2013 do Afganistanu,
ktorý patrí do skupiny najmenej rozvinutých krajín (LDC). Na druhom mieste je krajina
afrického kontinentu, Keňa a na treťom mieste Srbsko (v dôsledku vysokého objemu
poskytovaných vládnych štipendií).
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Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky (SR) č. 332 z 3. apríla 2002, v súlade so zákonom č. 617/2007
Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so
smernicami OECD pre oblasť štatistického vykazovania rozvojových tokov - DCD/DAC(2013)15,
DCD/DAC(2013)15/ADD1 a DCD/DAC(2013)15/ADD2 (Development Co-operation Directorate/Development
Assistance Committee).
2
Údaje predloží SR v tzv. CRS++ formáte (Creditor Reporting System).
3
Doložka vplyvov 2 ku Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 - 2018
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-161660?prefixFile=m
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1. Kľúčové momenty oficiálnej rozvojovej pomoci SR v roku 2013
V roku 2013 uplynulo 10 rokov od vytvorenia mechanizmu oficiálnej rozvojovej pomoci
SR. Pri tejto príležitosti MZVaEZ SR usporiadalo pod záštitou podpredsedu vlády a ministra
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka medzinárodnú konferenciu „Desať
rokov pod logom SlovakAid – vízia slovenskej rozvojovej spolupráce vo svete“ (16.17.10.2013). Za účasti komisára EÚ pre rozvojovú spoluprácu A. Piebalgsa, viacerých
podpredsedov vlád a ministrov zahraničných vecí z partnerských krajín (Čierna Hora, Keňa,
Moldavsko, Macedónsko) účastníci zhodnotili doterajšie výsledky slovenskej rozvojovej
spolupráce a diskutovali o jej budúcom smerovaní. Podujatie potvrdilo doterajšiu relevantnosť
a účinnosť rozvojových intervencií SR, ktoré sú vnímané partnerskými krajinami veľmi
pozitívne, keďže prispievajú k ich sociálno-ekonomickému rozvoju a transformácii. Osobitne
boli vyzdvihnuté skúsenosti SR z budovania štátnych inštitúcií, rozvoja občianskej spoločnosti,
trhového prostredia a procesu demokratizácie.
Dôležitým krokom SR v roku 2013 bolo získanie plnoprávneho členstva vo Výbore OECD
pre rozvojovú pomoc (DAC) 17.9.2013. Ide o ocenenie úspechov SR dosiahnutých v oblasti
rozvojovej spolupráce a zároveň o zavŕšenie dlhoročného úsilia o budovanie kvalitného
systému oficiálnej rozvojovej pomoci. Členstvo v DAC zároveň predstavuje záväzok
pokračovať v reformách systému s cieľom ďalšieho zvyšovania jeho kvality, efektívnosti
a transparentnosti a kladie nové nároky na jeho riadenie i implementáciu.
Na medzinárodnej pôde sa SR aktívne zapojila do tvorby rozvojovej architektúry po roku
2015 (post-MDGs) a trvalo udržateľných cieľov (SDGs) a to aj prostredníctvom aktívneho
členstva v Medzivládnej expertnej skupine pre financovanie trvalo udržateľného rozvoja,
pôsobiacej na pôde OSN.
Vzhľadom na končiacu platnosť Strednodobej stratégie ODA SR na roky 2009 – 2013
MZVaEZ SR začalo v priebehu roka 2013 práce na príprave novej stratégie na roky 2014 2018. Nová 5-ročná stratégia4, vypracovaná v spolupráci so všetkými relevantnými aktérmi
rozvojovej spolupráce SR, zavádza viaceré inovatívne prvky – zužuje teritoriálne i sektorové
priority, aplikuje programový prístup, stanovuje merateľné ciele pre skvalitnenie mechanizmu
rozvojovej spolupráce prostredníctvom ukazovateľov, navrhuje nové nástroje (napr. úvery s
grantovým elementom), kladie dôraz na posilnenie spolupráce s novými aktérmi (miestna
samospráva, privátny sektor, atď.).
Súčasťou zavádzania programového prístupu do slovenskej ODA je aj vypracovanie stratégií
rozvojovej spolupráce s programovými krajinami, tzv. Country Strategy Papers (CSP).
V roku 2013 MZVaEZ SR v spolupráci so SAMRS, mimovládnym sektorom a kenskou vládou
vypracovalo CSP, ktorá bola schválená vedením rezortu 19.09.2013.
V minulom roku MZVaEZ SR zaznamenalo zvýšený záujem najmä o program vysielania
dobrovoľníkov do rozvojových krajín, čo sa odrazilo na viac ako strojnásobení rozpočtu
programu pre rok 2014 oproti pilotnému roku 2012. Poskytovanie finančných príspevkov cez
zastupiteľské úrady SR (tzv. mikrograntov) bolo taktiež preferovaným a efektívnym nástrojom
ODA SR.
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Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 – 2018 bola schválená vládou SR 15.01.2014,
pozri http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23178
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V roku 2013 sa taktiež podarilo zvýšiť zapojenie iných národných aktérov do rozvojovej
spolupráce SR, konkrétne subjekty na miestnej úrovni prostredníctvom Združenia miest a obcí
Slovenska a súkromný sektor cez Platformu podnikateľov pre zahraničnú rozvojovú
spoluprácu, ktorá vznikla vo februári 2013. Obe združenia aktívne participujú na tvorbe
rozvojovej politiky SR.
Vo vzťahu k legislatívnemu rámcu MZVaEZ SR pokračovalo v rozširovaní zmluvno-právnej
základne s partnerskými krajinami. 16.10.2013 bola podpísaná medzivládna dohoda
o rozvojovej spolupráci s Moldavskom a 10.11.2013 vstúpila do platnosti obdobná dohoda
s Keňou. Uvedené dohody uľahčujú implementáciu rozvojových aktivít SR v zahraničí.
V oblasti humanitárnej pomoci SR pružne reagovala na potreby a výzvy medzinárodného
spoločenstva, či už poskytnutím finančnej alebo materiálnej pomoci. Promptnosť SR bola
osobitne vyzdvihnutá v prípade poskytnutia humanitárnej pomoci pre sýrskych utečencov
nachádzajúcich sa na území Bulharska, keď SR reagovala ako prvá na bulharskú výzvu.
S cieľom zvýšiť kvalitu implementačného mechanizmu prijalo MZVaEZ SR v roku 2013
niekoľko opatrení. Do procesu výberu a schvaľovania projektov boli vo väčšej miere zapojené
zastupiteľské úrady SR a nezávislí experti. Väčší dôraz bol kladený na evaluáciu
a monitorovanie rozvojových aktivít SR, ktorých výsledky sa premietajú do efektívnejšieho
nastavenia systému. V nadväznosti na evaluácie v Keni a Južnom Sudáne v roku 2012 bola
v minulom roku zrealizovaná nezávislá evaluácia projektov v Moldavsku. Jej závery sa
premietnu do pripravovaného CSP pre uvedenú krajinu. Medzi ďalšie opatrenia na
implementačnej úrovni patrí pilotné vyslanie rozvojového diplomata do Moldavska, ktoré sa
od januára 2014 stalo programovou krajinou SR. Jeho priame pôsobenie v krajine výrazne
uľahčuje poskytovanie rozvojovej pomoci počas celého projektového cyklu. Za účelom
posilnenia národných kapacít pripravilo MZVaEZ SR v spolupráci s Trnavskou univerzitou
vzdelávací program rozvojovej spolupráce určený zamestnancom štátnej správy.
V roku 2013 pokračovala intenzívna spolupráca medzi MZVaEZ SR, SAMRS a MF SR pri
budovaní informačného systému pre evidenciu a vykazovanie rozvojových tokov SR v
súlade so smernicami DAC/OECD. V období marec – máj 2013 prebehlo pilotné testovanie
systému, do ktorého bolo zapojených 5 subjektov (MF SR, MV SR, MŠVVŠ SR, SAMRS,
MZVaEZ SR). Systém bol spustený začiatkom roka 2014. V roku 2013 bol tiež vybudovaný
manažérsky informačný systém SAMRS (IS Grant Management), cieľom ktorého je zabezpečiť
efektívne riadenie projektového cyklu. V závere roka bol prepojený na vyššie spomenutý
systém pre evidenciu a vykazovanie rozvojových tokov.
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2. Oficiálna rozvojová pomoc v roku 2013 a jej vývoj
SR poskytla v roku 2013 ODA v celkovej sume 64 842 480,8 EUR. Podiel ODA SR na hrubom
národnom dôchodku (HND) bol v roku 2013 na úrovni 0,092 % (tabuľka č. 1).
Tabuľka č. 1 – Oficiálna rozvojová pomoc SR v roku 2013
Výdavky SR na ODA v roku 2013 (v bežných cenách v EUR)
Bilaterálna oficiálna rozvojová pomoc

12 156 334,3

Multilaterálna oficiálna rozvojová pomoc

52 686 146,5

ODA SR spolu

64 842 480,8

HND SR (Štatistický úrad SR, k 6.3.2014)
% ODA na HND

70 431 450 000,0
0,092 %

SR poskytla 12 156 334,3 EUR na bilaterálnu rozvojovú pomoc, čo predstavovalo 19 % podiel
na ODA SR a 52 686 146,5 EUR na multilaterálnu rozvojovú pomoc prostredníctvom
príspevkov do medzinárodných organizácií a medzinárodných finančných inštitúcií, čo
predstavovalo 81 % podiel na celkovej ODA SR (graf č. 1). Detailná štruktúra bilaterálnej ODA
SR podľa jednotlivých poskytovateľov za rok 2013 je uvedená v prílohe č. 1 a prehľad
multilaterálnej ODA SR za rok 2013 je v prílohe č. 2.
Graf č. 1 – Štruktúra ODA SR 2013 v %-nom vyjadrení

V porovnaní s rokom 2012, kedy bola ODA na úrovni 60 983 224,4 EUR, došlo k nárastu
o 3 859 256,4 EUR hlavne v dôsledku zrealizovaného príspevku SR do Programu národnej
solidarity Afganistanu vo výške 1 mil. EUR a rastu príspevkov SR do medzinárodných
organizácií a finančných inštitúcií. Podiel ODA na HND zostal v roku 2013 na rovnakej úrovni
ako počas minulých rokov, t.j. zaokrúhlene 0,09 %. SR dlhodobo zaostáva za plnením cieľov,
ku ktorým sa zaviazala po vstupe do EÚ (dosiahnuť podiel ODA na HND do roku 2010 na
5

úrovni 0,17 % a podiel 0,33 % do roku 2015). V roku 2013 však došlo v porovnaní s rokom
2012 k nárastu objemu poskytnutej ODA SR o takmer 4 mil. EUR a rovnako je rastúci trend
naplánovaný aj v roku 2014 (71 mil. EUR) a 2015 (77 mil. EUR).
Graf č. 2 – Vývoj ODA SR v rokoch 2009 – 2013

Graf č. 3 – Vývoj podielu ODA/HND v rokoch 2009 – 2013
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3. Teritoriálne členenie bilaterálnej ODA SR 2013
V roku 2013 smeroval najvyšší objem oficiálnej rozvojovej pomoci SR do Ázie, nasledovanej
Európou, Afrikou a Amerikou. Z krajín Ázie je na prvom mieste v objeme poskytnutej ODA
SR Afganistan (1 811 059,73 EUR), z Európy Srbsko (1 109 845,18 EUR), z Afriky Keňa
(1 239 943,31 EUR) a z Ameriky Peru (34 125 EUR). Celková výška ODA pre jednotlivé
kontinenty je uvedená v grafe č. 4.
Graf č. 4 – Členenie ODA SR v roku 2013 podľa kontinentov

Z pohľadu programových a projektových krajín, definovaných v NP ODA 2013, smerovalo
najviac bilaterálnej ODA SR do krajín západného Balkánu, následne do Afganistanu a na
treťom mieste sa umiestnili krajiny Východného partnerstva. Členenie podľa jednotlivých
krajín/teritórií vrátane detailných objemov pre jednotlivé krajiny západného Balkánu
a Východného partnerstva sa nachádza v nasledujúcich tabuľkách a grafoch.
Tabuľka č. 2 – Bilaterálna ODA SR 2013 podľa programových a projektových krajín
Krajina/región
Afganistan
Keňa
Južný Sudán
Západný Balkán
Východné partnerstvo
Južné susedstvo
Ostatné krajiny
Spolu

Objem ODA v EUR
1 811 059,73
1 239 943,31
520 465,11
1 925 455,90
1 650 376,70
301 749,54
1 058 653,70
8 507 703,99
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Graf č. 5 – Bilaterálna ODA SR 2013 podľa programových a projektových krajín

Tabuľka č. 3 – Krajiny západného Balkánu – objemy ODA SR v roku 2013
Krajina
Objem ODA v EUR
Albánsko
29 256,84
Bosna a Hercegovina
159 539,86
Čierna Hora
180 863,64
5
Kosovo
304 102,00
Macedónsko
141 848,38
Srbsko
1 109 845,18
Spolu
1 925 455,90
Graf č. 6 – Krajiny západného Balkánu – objemy ODA SR v roku 2013 podľa jednotlivých
krajín
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   V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu
nezávislosti Kosova.
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Ako vidno z grafu č. 6, najviac rozvojovej pomoci SR z krajín západného Balkánu smerovalo
do Srbska, čo je spôsobené najmä vysokým počtom štipendií pre krajanov. V prípade Kosova
tvoria najväčšiu položku výdavky na účasť príslušníkov Policajného zboru SR v misii EULEX.
Tabuľka č. 4 – Krajiny Východného partnerstva – objemy ODA SR v roku 2013
Krajina
Bielorusko
Moldavsko
Ukrajina
Gruzínsko
Arménsko
Azerbajdžan
Spolu

Objem ODA v EUR
162 937,40
482 477,93
491 923,94
424 411,42
57 572,47
31 053,54
1 650 376,70

Graf č. 7 – Krajiny Východného partnerstva – objemy ODA SR v roku 2013 podľa jednotlivých
krajín

Ukrajina a Moldavsko patrili v roku 2013 k najväčším príjemcom ODA SR z krajín
Východného partnerstva.
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4. Prehľad

poskytovania ODA SR v roku 2013 podľa ministerstiev
a ostatných ústredných orgánov štátnej správy

Na základe uznesenia vlády SR č. 332/2002 je MZVaEZ SR koordinátorom poskytovania ODA
SR. Zároveň je gestorom medzirezortného programu 05T (Oficiálna rozvojová pomoc)
a medzirezortného programu 097 (Príspevky SR do medzinárodných organizácií). Účastníkmi
programu 05T v roku 2013 boli MZVaEZ SR, Ministerstvo financií SR (MF SR), Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Ministerstvo vnútra SR (MV SR),
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Ministerstvo životného
prostredia SR (MŽP SR).
Účastníkmi programu 097 v roku 2013 boli MZVaEZ SR, MF SR, MŠVVaŠ SR, Úrad
priemyselného vlastníctva SR (ÚPVSR), Úrad pre normalizáciu, meranie a skúšobníctvo SR
(ÚNMS SR), Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD SR), MV SR, Ministerstvo hospodárstva SR
(MH SR), Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR), Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR (MPSVaR SR), Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
(MDVaRR SR), MPRV SR a MŽP SR. MF SR hradilo príspevky do európskych inštitúcií a
medzinárodných finančných inštitúcií z kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy a zo Štátnych
finančných aktív.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Slovenská agentúra pre
medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
Celková ODA MZVaEZ SR v roku 2013 dosiahla výšku 9 499 199,7 EUR, čo predstavuje
15 % na celkovej ODA SR. Bilaterálna rozvojová pomoc poskytnutá MZVaEZ SR (vrátane
projektov a aktivít SAMRS) dosiahla v roku 2013 hodnotu 7 442 408,4 EUR. V rámci
podprogramu 09701 – Príspevky SR do medzinárodných organizácií MZVaEZ SR prispelo na
multilaterálnu rozvojovú pomoc sumou 2 056 791,3 EUR.
SAMRS v roku 2013 realizovala najmä bilaterálne projekty, ktoré boli kontrahované v rámci
národných programov ODA SR v predchádzajúcich rokoch a zároveň zabezpečovala ich
financovanie, monitorovanie a kontrolu. V súlade s Národným programom ODA SR (NP ODA
SR) na rok 2013 SAMRS vyhlásila 9 výziev na predkladanie žiadostí o dotácie a v spolupráci
s MZVaEZ SR zabezpečovala ich administráciu, hodnotenie, výber projektov a kontrahovanie.
Prehľad o bilaterálnej ODA poskytovanej MZVaEZ SR/SAMRS v roku 2013 podľa
jednotlivých cieľových krajín, poskytuje príloha č. 3. Jej súčasťou sú všetky projekty
a aktivity ODA SR - rozvojové projekty realizované na základe výziev, mikrogranty, aktivity
programu CETIR, program vysielania dobrovoľníkov, humanitárna pomoc, výdavky na
projekty Medzinárodného vyšehradského fondu, výdavky na pôsobenie civilného experta
a pozorovateľov vo volebných misiách, ako aj finančné príspevky do vybraných účelových
fondov.
Prehľad bilaterálnej ODA MZVaEZ SR/SAMRS podľa jednotlivých nástrojov/programov
Rozvojové projekty na základe výziev
Hodnota rozvojových projektov SAMRS, ktoré boli implementované na základe výziev
v programových a projektových krajinách, dosiahla výšku 3 488 181,6 EUR. Najviac
rozvojových aktivít bolo realizovaných v Keni, nasleduje Afganistan a na treťom mieste sa
ocitol Južný Sudán. V prípade Kene a Južného Sudánu boli projekty zamerané na oblasť
sociálneho rozvoja s dôrazom na zdravotníctvo a vzdelávanie, ochranu životného prostredia
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a poľnohospodárstvo. Rozvojové projekty v Afganistane sa zameriavali na sociálny rozvoj
s dôrazom na zdravotníctvo, vzdelávanie, poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a reformu
bezpečnostného sektora.
V rámci technickej pomoci krajinám západného Balkánu a Východného partnerstva boli
projekty sektorovo orientované najmä na budovanie demokratických inštitúcií, podporu
občianskej spoločnosti a podnikateľského prostredia, zvyšovanie transparentnosti v oblasti
verejného obstarávania.
Finančné príspevky - mikrogranty
Finančné príspevky (tzv. mikrogranty maximálne do výšky 5 000 EUR na projekt) boli aj v
roku 2013 efektívne využívaným nástrojom ODA SR. V rámci neho bolo v spolupráci so
zastupiteľskými úradmi SR podporených 61 projektov v 16-tich krajinách (Srbsko, Kosovo6,
Keňa, Bosna a Hercegovina, Mongolsko, Ukrajina, Vietnam, Kambodža, Čierna Hora,
Bielorusko, Albánsko, India, Egypt, Gruzínsko, Kazachstan, Palestína) v celkovej hodnote
313 102,78 EUR. Táto forma pomoci bola zameraná predovšetkým na podporu vzdelávania.
Centrum pre transfer skúseností z integrácie a reforiem - CETIR
V roku 2013 pokračovalo MZVaEZ SR vo využívaní nástroja, prostredníctvom ktorého bolo
implementovaných 35 projektov realizovaných formou študijných pobytov zástupcov štátnej
správy (ministerstvá) z partnerských krajín na Slovensku alebo expertných konzultácií
slovenských odborníkov zo štátnej správy v zahraničí. Projekty CETIR boli realizované v 11
krajinách - Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Irak, Macedónsko, Moldavsko, Srbsko,
Tunisko, Ukrajina, Čína, Egypt, Afganistan v celkovej sume 125 929,15 EUR.
Vysielanie dobrovoľníkov
MZVaEZ SR taktiež pokračovalo v realizácii programu vysielania dobrovoľníkov, ktorý sa
zameriava na budovanie kapacít slovenských rozvojových pracovníkov ako aj na zvyšovanie
povedomia o rozvojovej spolupráci v kontexte post-návratových aktivít. V roku 2013 bolo
podporených 24 dobrovoľníkov v 13-tich krajinách (Afganistan, Burkina Faso, Burundi,
Gruzínsko, Južný Sudán, Kambodža, Kamerun, Keňa, Kirgizsko, Lesotho, Rwanda, Uganda,
Vietnam) v celkovej sume 114 717,27 EUR.
Výzvy na rozvojové vzdelávanie, verejnú informovanosť, budovanie kapacít a spolufinancovanie
projektov EK
Aj v roku 2013 bola pozornosť venovaná aktivitám zameraným na globálne rozvojové
vzdelávanie, ktoré boli podporené sumou 90 946,76 EUR. V rámci Národnej stratégie pre
globálne vzdelávanie na roky 2012 – 2016 bol implementovaný akčný plán pre plnenie úloh
vyplývajúcich z uvedenej stratégie na rok 2013. Na základe vyhodnotenia národného programu
z roku 2013 MZVaEZ SR, v spolupráci s rezortom školstva a zapojenými mimovládnymi
organizáciami, vypracovalo Akčný plán pre plnenie úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie pre
globálne vzdelávanie na rok 2014, ktorý tvorí prílohu novej Strednodobej stratégie rozvojovej
spolupráce na roky 2014 – 2018.
V oblasti verejnej informovanosti boli realizované aktivity v hodnote 21 393 EUR. MZVaEZ
SR spoluorganizovalo, príp. spolufinancovalo viaceré podujatia určené širokej alebo odbornej
verejnosti (napr. medzinárodnú konferenciu k 10. výročiu SlovakAid (16.-17.10.2013), Deň
otvorených dverí na MZVaEZ SR (25.5.2013), putovnú fotografickú výstavu Afriktivity ,
6

V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu
nezávislosti Kosova.
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Rozvojový deň 17.10.2013 v Starej tržnici, filmový festival Jeden Svet (21.-26.11.2013) a i.).
Ďalej bolo z uvedených finančných prostriedkov financované nové webové sídlo SAMRS, tlač
propagačných a marketingových materiálov o ODA SR, videotrailer o rozvojových aktivitách
SR a i.
V roku 2013 podporilo MZVaEZ SR v rámci výzvy na budovanie kapacít ODA činnosť
Platformy mimovládnych rozvojových organizácií v hodnote 41 332,80 EUR. Podporené bolo
aj budovanie kapacít novovzniknutej Platformy podnikateľov pre zahraničnú rozvojovú
spoluprácu vo výške 10 559,73 EUR.
V roku 2013 pokračovalo aj spolufinancovanie rozvojových projektov slovenských subjektov,
ktoré získali dotáciu z grantovej schémy Európskej komisie. V rámci príslušnej výzvy boli
realizované tri projekty v celkovej hodnote 46 018,75 EUR. Tematicky boli tieto projekty
zamerané na rozvojové vzdelávanie a budovanie kapacít.
Účelové finančné príspevky
S cieľom podporiť konkrétne aktivity medzinárodných organizácií, ktoré realizujú
v rozvojových krajinách, resp. aktivity implementované v rámci medzinárodných iniciatív,
poskytlo MZVaEZ SR v roku 2013 viacero účelových finančných príspevkov:
- Príspevok pre UNICEF na program eliminácie obrny vo svete so zameraním na
Afganistan (10 000 EUR);
- Príspevok pre UNODC na aktivity zamerané na oblasť boja proti terorizmu
(vzdelávanie sudcov a štátnych prokurátorov v agende medzinárodného právneho
rámca a stíhania terorizmu) v Čiernej Hore (8 000 EUR);
- Príspevok pre spoločný program vlády Čiernej Hory, UNDP a OBSE - MONDEM
zameraný na budovanie kapacít Čiernej hory v oblasti demilitarizácie a bezpečné
skladovanie ručných a ľahkých zbraní (15 000 EUR);
- Príspevok pre UNOPS na projekt Atlas pre Tunisko (40 000 EUR);
- Príspevok pre fond Spoločenstva demokracií – UNITED (14 702,64 EUR).
MZVaEZ SR poskytlo aj príspevok vo výške 1 000 000 EUR do Programu národnej
solidarity pre Afganistan. Cieľom programu je posilniť kapacity afganských komunít v oblasti
identifikácie, plánovania, riadenia a monitoringu vlastných rozvojových projektov. Príspevok
bol poskytnutý v súlade s prioritami rozvojovej politiky SR pre uvedenú krajinu.
V roku 2013 MZVaEZ SR prispelo aj do Zvereneckého fondu SR – UNDP vo výške 200 000
EUR, z ktorého bola financovaná implementácia projektov transferu slovenských reformných
skúseností v Moldavsku a Čiernej Hore (formou krátkodobých študijných pobytov), ďalej
nezávislá evaluácia štyroch projektov v Moldavsku, dve monitorovacie cesty (Čierna Hora
a Moldavsko), organizácia akcií k oslavám 10. výročia vzniku programu oficiálnej rozvojovej
pomoci SR a niektoré zahraničné pracovné cesty MZVaEZ SR zamerané na rozvojovú agendu.
Projekty Medzinárodného vyšehradského fondu
V minulom roku MZVaEZ SR podporilo projekty rozvojovej spolupráce na západnom Balkáne
a v krajinách Východného partnerstva, realizované prostredníctvom Medzinárodného
vyšehradského fondu, sumou 414 989,7 EUR.
Experti v rámci aktivít krízového manažmentu a pozorovateľských misií OBSE
MZVaEZ SR sa minulý rok podieľalo aj na aktivitách krízového manažmentu mimo územia
SR prostredníctvom pôsobenia civilného experta v misii EUMM v Gruzínsku. Tieto
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výdavky dosiahli v roku 2013 výšku 81 760,5 EUR. V pozorovateľských volebných misiách
OBSE v Arménsku, Gruzínsku, Azerbajdžane a Macedónsku pôsobilo 8 slovenských
pozorovateľov. Výdavky na ich účasť predstavovali 11 439,7 EUR.
Finančná humanitárna pomoc
MZVaEZ SR poskytlo v roku 2013 aj finančnú humanitárnu pomoc vo výške 249 872 EUR
(bližšie v kapitole 6 materiálu).
Task Force for Tunisia
V rámci podpory demokratizačných procesov SR aj v roku 2013 spolupredsedala s Holandskom
v pracovnej skupine Spoločenstva demokracií pre Tunisko (Community of Democracies Task
Force for Tunisia). Napriek komplikovanej vnútropolitickej situácii v Tunisku sa podarilo
Holandsku a SR, v spolupráci s vládou Tuniska, identifikovať potreby tuniskej strany, zdieľať
ich s ostatnými donormi v pracovnej skupine a vybrané aktivity aj realizovať.
Spolupredsedníctvo SR v pracovnej skupine skončilo k 31.12.2013.
Ministerstvo financií SR
Celkové príspevky MF SR na ODA dosiahli v roku 2013 výšku 49 489 779 EUR, čo
predstavovalo 76 % z celkovej ODA SR. Príspevok SR do rozpočtu EÚ na výdavky ODA
v roku 2013 bol 38 170 000 EUR a finančný príspevok do Európskeho rozvojového fondu
(EDF) predstavoval v roku 2013 sumu 6 195 000 EUR. MF SR v roku 2013 taktiež poskytlo
Európskej investičnej banke (EIB) záruku vo výške 401 908 EUR ako vklad SR na účet
ručenia členského štátu založeného v EIB ohľadom úverov, ktoré banka poskytne v prospech
investičných projektov v štátoch Afriky, Karibiku a Tichomoria a v zámorských krajinách
a územiach.
V rámci spolupráce so skupinou Svetovej banky v roku 2013 MF SR uhradilo druhú splátku na
16. doplnenie zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj (IDA) vo výške 820 000 EUR,
ktorá bude použitá na financovanie rozvojových projektov v najchudobnejších krajinách sveta.
MF SR taktiež prispelo sumou 70 000 EUR v rámci Iniciatívy na multilaterálne odpustenie
dlhov (MDRI), ktorá je určená vybraným rozvojovým krajinám IDA.
Podiel SR z dodatočného výnosu z predaja časti zlatých zásob Medzinárodného menového
fondu (MMF) vo výške 3 203 358,51 EUR MF SR alokovalo v prospech programu zníženia
chudoby a rastu MMF (Poverty Reduction and Growth Trust – PRGT), ktorý poskytuje
nízkopríjmovým členským krajinám MMF finančnú pomoc za zvýhodnených podmienok.
V rámci bilaterálnej ODA poskytlo MF SR 21 816 EUR na úhradu mzdových výdavkov
civilného experta - colníka v hraničnej misii EK EUBAM v Moldavsku. Na administratívne
výdavky spojené s rozvojovými aktivitami vynaložilo MF SR 607 556,45 EUR. Do týchto
výdavkov je zahrnuté budovanie informačného systému na evidenciu a vykazovanie rozvojovej
pomoci, mzdové výdavky na zamestnancov, ktorí sa zaoberajú ODA a na slovenského poradcu
riaditeľa EBOR v rámci Konštituencie EBOR. V rámci technickej pomoci prijalo MF SR
študijné návštevy z Ukrajiny a Moldavska.
V roku 2013 MF SR pokračovalo v realizácii aktivít v Moldavsku a Čiernej Hore v rámci
programu Verejné financie pre rozvoj, ktorý implementuje spoločne s Regionálnym centrom
UNDP v Bratislave. Na program poskytlo MF SR v rokoch 2009 – 2011 finančný príspevok vo
výške 1 850 000 USD, s možnosťou ich použitia do roku 2014. V priebehu roka bola
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realizovaná aktívna spolupráca s Moldavskom (v oblasti programového rozpočtovania)
a Čiernou Horou (makroekonomické a fiškálne analýzy a prognózy). Obom krajinám boli
poskytnuté expertné konzultácie a podporená účasť vybraných zamestnancov na vzdelávacích
aktivitách. Uskutočnili sa tréningové aktivity v Moldavsku pre zástupcov ústrednej štátnej
správy, študijná návšteva v SR, bol spracovaný dokument s príkladmi procesu programového
rozpočtovania a pre samosprávy bola pripravená praktická príručka pre túto oblasť.
MF SR taktiež pokračovalo v spolupráci s EBOR v rámci Fondu technickej spolupráce, ktorý
je určený na financovanie projektov poradenských služieb a technickej spolupráce EBOR. MF
SR poskytlo do fondu v rokoch 2009 - 2012 príspevky v celkovej výške 4,725 mil. EUR.
V roku 2013 boli z fondu podporené štyri nové projekty, ktoré sú zamerané na oblasť
energetickej efektívnosti a zmeny klímy (Kirgizsko), municipálnej a environmentálnej
infraštruktúry (Turecko), transformácie právneho systému (Gruzínsko a Moldavsko). Podporou
projektov v Kirgizsku a Turecku prispelo MF SR i k plneniu úloh v rámci fast-start“
mechanizmu financovania politiky zmeny klímy v rozvojových krajinách.
Ministerstvo vnútra SR
MV SR poskytlo v roku 2013 ODA v celkovej hodnote 1 647 871,3 EUR. Prostredníctvom
Sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany bola poskytnutá materiálna
humanitárna pomoc v celkovej výške 117 362 EUR (bližšie v kapitole 6 materiálu).
Migračný úrad MV SR (MÚ MV SR) poskytol v roku 2013 finančný príspevok do
Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v sume 49 860,1 EUR a zároveň uhradil
prevádzkové výdavky na fungovanie kancelárie IOM v Bratislave vo výške 4 979,1 EUR. MÚ
MV SR spolupracoval aj s Moldavskom v rámci projektu GOVAC – Building Training and
Analytical Capacities in Moldova a prispel sumou 3 200 EUR na tento projekt. Ďalej MÚ MV
SR vyčlenil v roku 2013 726 270,1 EUR na financovanie projektu „Plnenie úloh vyplývajúcich
zo zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov“, v rámci ktorého bola poskytnutá pomoc žiadateľom o azyl a azylantom.
MV SR taktiež uhradilo v roku 2013 mzdové výdavky na účasť 15 príslušníkov Policajného
zboru SR v medzinárodných policajných misiách EÚ a OBSE v celkovej hodnote 746 200
EUR.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MŠVVaŠ SR poskytlo v roku 2013 celkovo na ODA 2 326 398,22 EUR najmä formou
štipendií. Štipendiá boli prednostne poskytnuté študentom z krajín, ktoré predstavujú
teritoriálne priority ODA SR. MŠVVaŠ SR vynaložilo 1 679 921,02 EUR na štipendiá,
príspevky študentom, bežné výdavky jednotlivých vysokých škôl spojených so vzdelávaním
štipendistov vlády SR na výučbu, ako aj administratívne výdavky jednotlivých vysokých škôl
súvisiace so zabezpečovaním ich študijných pobytov.
V rámci vzdelávacieho programu „Slovenčina ako cudzí jazyk“, ktorý je realizovaný
Univerzitou Komenského v Bratislave, boli Filozofickej fakulte poskytnuté finančné
prostriedky, z ktorých možno 30 %, t.j. 3 455,82 EUR, vykázať ako výdavky na ODA.
MŠVVaŠ SR ďalej uhradilo 613 951,38 EUR na financovanie lektorov a učiteľov.
Administratívne výdavkyy na rozvojovú agendu boli na MŠVVaŠ SR v roku 2013 vo výške
29 070 EUR.
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Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MPRV SR v roku 2013 poskytlo celkovo na ODA SR 456 642,4 EUR. Najväčšou položkou
bolo 51 % z príspevku do Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo
(FAO) vo výške 361 105,5 EUR. MPRV SR ďalej prispelo do fondu na základe Dohovoru
OSN pre boj proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom (UNCCD) sumou
12 300 EUR. Príspevok do Európskej a stredozemskej organizácie na ochranu rastlín (EPPO)
predstavoval sumu 25 010 EUR a príspevok do Medzinárodnej asociácie pre skúšanie osív
(ISTA) 20 322,9 EUR.
Okrem príspevkov do multilaterálnych organizácií MPRV SR participovalo aj na bilaterálnej
ODA, a to formou príspevku vo výške 37 904 EUR v rámci FAO-CEECFOODS (Central and
Eastern European Countries Food Data Systems), zameranému na odbornú a technickú
podporu krajín strednej a východnej Európy v oblasti potravinových databáz.
Ministerstvo životného prostredia SR
MŽP SR poskytlo ODA v roku 2013 formou príspevkov do medzinárodných organizácií
a environmentálnych dohovorov v celkovej sume 235 565,7 EUR. Medzi najvýznamnejšie
položky príspevku patril členský príspevok do Programu OSN pre životné prostredie (UNEP)
vo výške 40 677,5 EUR a do Multilaterálneho fondu pre implementáciu Montrealského
protokolu vo výške 178 687,3 EUR. Zároveň MŽP SR prispelo v rámci Rámcového dohovoru
OSN o klimatických zmenách (UNFCCC) sumou 6 490,40 EUR. V rámci Dohovoru
o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich organizmov (CITES) prispelo
sumou 6 070 EUR. MŽP SR prispelo v roku 2013 aj do rozpočtu Svetovej meteorologickej
organizácie (WMO) po uplatnení rozvojového koeficientu 4 % sumou 3 640,5 EUR.
Ostatné ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy a inštitúcie
Ministerstvo zdravotníctva SR poskytlo v roku 2013 oficiálnu rozvojovú pomoc v sume
373 838,1 EUR formou členského príspevku do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) (76
% celkového členského príspevku).
Ministerstvo hospodárstva SR prispelo na ODA SR 2013 formou členského príspevku do
rozpočtu Organizácie OSN na priemyselný rozvoj (UNIDO) vo výške 159 266 EUR.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykázalo v roku 2013 ako ODA SR
príspevok do rozpočtu Medzinárodnej organizácie práce (ILO) vo výške 243 910,3 EUR (60 %
z celkového členského príspevku).
Úrad jadrového dozoru SR vykázal celkovú ODA v sume 328 293,7 EUR. V oblasti
mierového využívania jadrovej energie bola v roku 2013 poskytnutá ODA vo forme
dobrovoľného príspevku do Fondu technickej spolupráce (TCF) Medzinárodnej agentúry pre
atómovú energiu (IAEA) vo výške 97 878 EUR. ÚJD SR poskytol formou ODA aj 33 % z
riadneho členského príspevku do IAEA vo výške 129 415,7 EUR. Okrem toho boli v roku 2013
v spolupráci s IAEA uskutočnené odborné stáže a vedecké návštevy zástupcov z rozvojových
krajín na Slovensku, ktoré boli financované vo výške 101 000 EUR.
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Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vykázalo v roku 2013 ako
celkovú ODA SR 57 241,9 EUR, v tom príspevok do Svetovej poštovej únie (UPU) vo výške
16 834,30 EUR (16 % z celkového členského príspevku), príspevok do Medzinárodnej
telekomunikačnej únie (ITU) vo výške 23 973,9 EUR (18 % z celkového členského príspevku)
a príspevok do Fondu technickej spolupráce ITU v hodnote 16 433,7 EUR.
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR poskytol v roku 2013 ODA vo výške
6 100 EUR formou technickej pomoci, ktorá bola realizovaná poskytnutím expertízy a
konzultácií pracovníkom z Bieloruska, Srbska a Macedónska.
Úrad priemyselného vlastníctva SR v roku 2013 vykázal ODA formou úhrady členského
príspevku do Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) vo výške 3 374,3 EUR (3 %
z celkového členského príspevku).
ODA vo forme expertných konzultácií a študijných návštev poskytla v roku 2013 aj
Kancelária Národnej rady SR v hodnote 15 000 EUR. Išlo o študijné návštevy a stáže
poslancov parlamentov a zamestnancov kancelárií parlamentov rozvojových krajín v SR,
workshopy, semináre, školiace a konzultačné aktivity expertov Kancelárie NR SR v zahraničí.
Z geografického hľadiska boli aktivity zamerané na krajiny západného Balkánu a Irak.
V grafe č. 8 je uvedená štruktúra podielu jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov štátnej správy na poskytovaní ODA SR v roku 2013.
Graf č. 8 – Podiel rezortov a ostatných ÚOŠS na poskytovaní ODA SR v roku 2013

Pozn. 89,6 % z ODA poskytnutej MF SR tvorí príspevok SR do rozpočtu EÚ a EDF.
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5. Humanitárna pomoc SR
Aj v roku 2013 SR promptne reagovala na humanitárne krízy vo svete. MZVaEZ SR a MV SR
poskytli humanitárnu pomoc v celkovej výške 367 234 EUR, a to formou finančných
príspevkov vo výške 249 872 EUR a materiálnej pomoci realizovanej Ministerstvom vnútra
SR vo výške 117 362 EUR. Štruktúra humanitárnej pomoci za rok 2013 je znázornená
v tabuľke č. 5. Z nej vyplýva, že SR poskytla najvyšší objem humanitárnej pomoci na
sýrskych utečencov v hodnote 180 785 EUR.
Tabuľka č. 6 - Humanitárna pomoc SR poskytnutá v roku 2013
Krajina

Druh humanitárnej pomoci

Vybavenie multifunkčného centra
v provincii Kunduz
Afganistan
Humanitárna pomoc pre afgánskych
občanov v provincii Kandahár
Bielorusko
Humanitárna pomoc pre bieloruské
deti – detský tábor
Filipíny
Humanitárna pomoc na
odstraňovanie následkov tajfúnu
Haiyan
Mali
Humanitárna pomoc pre
Medzinárodný výbor Červeného
kríža
Sýria
Humanitárna pomoc pre sýrskych
utečencov cez UNICEF
Sýria
Humanitárna pomoc pre sýrskych
utečencov cez bulharský Červený
kríž
Bosna a
Materiál pre Červený kríž v obciach
Hercegovina Foča a Čajniče
Sýria
Materiál na núdzové ubytovanie
a stravovanie utečencov zo Sýrie v
Bulharsku
Afganistan
Materiál na núdzové ubytovanie,
stravovanie a lekárske ošetrenie pre
afgánske obyvateľstvo
SPOLU

Humanitárna
pomoc
materiálna
v EUR

Afganistan

Humanitárna
pomoc
finančná
v EUR
30 372
1 000
8 500
20 000
40 000
50 000
100 000

64 287
30 785
22 290
117 362

249 872
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6. Vyhodnotenie plnenia úloh Národného programu ODA SR 2013
Por.
č.

Cieľ

Aktivity na
Indikátory/Indi
dosiahnutie cieľa katívne počty plán

Plnenie

1.

Nastavenie
komplexného
prístupu
k rozvojovej
spolupráci s
programovými
krajinami
slovenskej ODA

vypracovanie
Country Strategy
Papers (CSP)

počet
vypracovaných
CSPs (3)

posilnenie
zmluvno-právnej
základne

Skvalitnenie
mechanizmu
výberu
projektov
a prideľovania
dotácií

zapojenie
externých
expertov do
hodnotenia
návrhov projektov

počet
uzavretých
dohôd
o rozvojovej
spolupráci
s partnerskými
krajinami (2)
počet
zapojených
externých
expertov (5)

CSP pre KE bol schválený
vedením MZVaEZ SR
19.9.2013. CSP pre AF a MD
sú v internom
pripomienkovom procese.
16.10.2013 bola podpísaná
dohoda s MD a 10.11.2013
vstúpila do platnosti dohoda
s KE.

2.

3.

Posilnenie
monitorovania
a evaluácie
projektov

účasť iných
donorov na
hodnotení
návrhov projektov

počet
zapojených
iných donorov
(3)

intenzívne
zapojenie ZÚ SR
do posudzovania
návrhov projektov

vypracovanie
štruktúrovaných
inštrukcií pre
ZÚ SR

úprava časového
harmonogramu
schvaľovacieho
procesu

zmena Štatútu
Projektovej
komisie, zmena
výnosu MZV
SR č. 135/2011
počet
realizovaných
externých
evaluácií (2)

realizácia
monitorovacích
ciest a externých
evaluácií

Zasadnutia Projektovej
komisie sa zúčastnil zástupca
UNDP. Technicky a odborne
náročnejšie návrhy projektov
posudzovalo 5 externých
konzultantov.
V rámci Emerging Donors
Challenge Fund USAID
schválilo 1 projekt v MK.
Vybrané schválené projekty
slovenských subjektov boli
zaslané na posúdenie NL,
AT, DE, žiaden z návrhov
však nebol vybraný na
spolufinancovanie.
ZÚ dostali výrazný meritórny
a časový priestor na
posúdenie návrhov projektov
podľa špecifikácií ústredia.
Podklady zaslané ZÚ SR mali
vyššiu kvalitu ako v r. 2012.
Štatút Projektovej komisie
bol novelizovaný 22.8.2013.
Úprava výnosu je naviazaná
na novelizáciu zákona
č. 617/2007 Z. z. o ODA.
Bola zrealizovaná externá
evaluácia 4 projektov v MD.

18

slovenskej ODA
vrátane
interného
monitorovania

vybraných
projektov

prepojenie
záverov
monitorovacích
ciest a evaluácií
so strategickým
plánovaním
4.

5.

Podpora
zapojenia
slovenských
podnikateľských
subjektov do
projektov
rozvojovej
spolupráce na
základe
koncepcie
schválenej
vedením
MZVaEZ SR a
v spolupráci s
MF SR v rámci
medzinárodných
finančných
inštitúcií

implementácia
Koncepcie
zapájania
podnikateľských
subjektov do
rozvojovej
spolupráce SR

Účinnejšie
zapájanie
slovenských
subjektov do
verejných súťaží
EÚ

systémová
podpora
slovenských
subjektov formou
spolufinancovania
projektov

počet
realizovaných
monitorovacích
ciest zo strany
ZÚ SR, SAMRS
a ORPO (5)
integrácia
záverov do
prípravy NP
ODA 2014
a Strednodobej
stratégie ODA
2014 – 2018
realizácia
grantového kola
na „start-up“
aktivity
realizácia
grantového kola
na základe
konkrétneho
zadania
počet podujatí
na zvyšovanie
informovanosti
podnikateľov (4)

počet
slovenských
subjektov
úspešných vo
verejných
súťažiach EÚ
(5)

ORPO zrealizovalo 2
monitorovacie cesty (MD,
ME), SAMRS 2 (KE, AF),
ZÚ SR realizovali monitoring
priebežne počas celého roka.
Závery boli inkorporované do
prípravy novej Strednodobej
stratégie rozvojovej
spolupráce SR na roky 2014
– 2018 a do Zamerania
bilaterálnej rozvojovej
spolupráce SR na rok 2014
(Príloha č. 2 stratégie).
Grantové kolo bolo vypísané,
avšak o účasť nebol zo strany
podnikateľov záujem. Pre rok
2014 budú modifikované
podmienky a kritériá pre
uvedené grantové kolo.
Pre nedostatok finančných
prostriedkov nebolo grantové
kolo zrealizované.
MZVaEZ SR zorganizovalo 1
podujatie v Prešove zamerané
na prezentáciu možností
zapojenia podnikateľov do
rozvojovej spolupráce a 2
podujatia v Bratislave.
MF SR zorganizovalo 1
seminár k verejnému
obstarávaniu pre
poskytovanie dodávok
a služieb pre projekty EBOR
a 1 workshop v spolupráci
s Eximbankou SR a EBOR
v oblasti exportného
financovania a podpory
rozvoja obchodu
a zahraničných investičných
aktivít.
MZVaEZ SR podporilo 3
slovenské subjekty, ktoré sa
úspešne uchádzali o granty
EÚ.
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zvyšovanie
informovanosti
slovenských
subjektov
o verejných
súťažiach EÚ
6.

Systematická
práca
s odbornou
i širšou
verejnosťou
vedúca
k lepšiemu
pochopeniu
slovenských
rozvojových
projektov
a vedúca
k solidarite
v domácom
prostredí

7.

Dobudovanie
a spustenie
informačného
systému, ktorý
umožní
zlepšenie
evidencie ODA
a štatistického
vykazovania,
a posilnenie
transparentnosti
ODA SR

počet podujatí
zameraných na
zvyšovanie
informovanosti
slovenských
subjektov (2)

MZVaEZ SR zorganizovalo
v spolupráci s EK 1 podujatie
k nástrojom EÚ
a možnostiam zapojenia
slovenských subjektov.

skvalitnenie
webovej stránky
SAMRS a
MZVaEZ SR

počet kliknutí na V 09/2013 bolo spustené
webové stránky nové webové sídlo SAMRS
(5 000)
www.slovakaid.sk. Za rok
2013 bol zaznamenaných
5 343 návštev sídla a 20 327
jeho pozretí.
Informácie na webovom sídle
MZVaEZ SR boli priebežne
aktualizované.
implementácia
počet podujatí
Medzinárodná konferencia
Komunikačnej
pre širšiu
k 10. výročiu SlovakAid (16.stratégie ODA SR verejnosť (4)
17.10.2013), Deň otvorených
dverí na MZVaEZ SR,
putovná výstava Afriktivity
po Slovensku, Rozvojový deň
17.10.2013 v Starej tržnici,
filmový festival Jeden Svet.
pilotné testovanie počet
14.3.2013 sa konalo školenie
platformy
zapojených
pilotnej skupiny rezortov
RIS.DEV a jej
subjektov do
(MZVaEZ SR vrátane
reálne spustenie
systému (5)
SAMRS, MF SR, MV SR,
MŠVVŠ SR). Následne bolo
spustené pilotné testovanie
systému. 19.9.2013 bolo
realizované školenie pre
MVO a podnikateľov.
26.9.2013 sa konalo stretnutie
s ďalšími ÚOŠS s okrajovým
zapojením do rozvojovej
pomoci. Platforma RIS.DEV
bola spustená do riadnej
prevádzky od 01/2014.
vybudovanie
fungujúci MIS
V 06/2013 bol pilotne
manažérskoSAMRS
spustený nový MIS SAMRS
informačného
s prepojením na a v 12/2013 bol prepojený na
systému SAMRS RIS.DEV
RIS.DEV.
a jeho prepojenie
na informačný
systém RIS.DEV
zverejňovanie
rozsah
Webové sídla MZVaEZ SR
maximálneho
zverejnených
a SAMRS boli počas roka
množstva
informácií
priebežne aktualizované tak,
informácií
aby poskytovali maximálne
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o poskytovanej
i plánovanej
rozvojovej
pomoci SR na
webových
stránkach
SAMRS
a MZVaEZ SR

množstvo údajov
o rozvojovej spolupráci SR.
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Príloha č. 1
Bilaterálna ODA SR v roku 2013 v EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Podiel SR na projektoch rozvojovej spolupráce Medzinárodného
vyšehradského fondu na západnom Balkáne a vo Východnom
Partnerstve

1 317 554,9
414 989,7

Pôsobenie civilného experta v misii EUMM v Gruzínsku v rámci
aktivít krízového manažmentu mimo územia SR

81 760,5

Účasť SR v pozorovateľských volebných misiách OBSE (Arménsko,
Gruzínsko, Azerbajdžan, Macedónsko)

11 439,7

Dobrovoľný príspevok SR do ICRC – Medzinárodný výbor Červeného
kríža
Administratívne výdavky (mzdy, ZPC)
SAMRS
Rozvojové projekty dvojstrannej pomoci
Finančné príspevky pre ZÚ (mikrogranty)
CETIR – Centrum na odovzdávanie skúseností SR z integrácie a
reforiem
Iné finančné príspevky (National Solidarity Programme for
Afganistan, Slovak – UNDP Trust Fund, Global Polio Eradication
Initiative, príspevok UNODC pre Čiernu Horu, MONDEM – Čierna
Hora, Spoločenstvo demokracií, príspevok UNOPS pre Tunis)
Finančná humanitárna pomoc
Vysielanie dobrovoľníkov
Rozvojové projekty realizované v SR – globálne rozvojové
vzdelávanie, spolufinancované projekty EÚ, projekty verejnej
informovanosti, budovanie kapacít ODA
Administratívne výdavky – výdavky na fungovanie SAMRS
Ministerstvo vnútra SR a Migračný úrad MV SR
Materiálna humanitárna pomoc MV SR
Medzinárodné policajné misie:
EUPOL - EU Police Mission in Afghanistan, EUPOL COPPS - EU
Co-ordinating Office for Palestinian Police Support, OBSE
v Kirgizsku, EUMM - EU Monitoring Mission in Georgia, EULEX EU Rule of Law Mission, Kosovo, EUBAM - EU Border Assistance
Mission to Moldova and Ukraine
GOVAC – Building Training and Analytical Capacities – Moldavsko
Žiadatelia o azyl - plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 480/2002
Kancelária IOM v Bratislave
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Odborná a technická podpora krajín SVE v oblasti potravinových
databáz
Úrad jadrového dozoru SR
Odborné stáže a vedecké návštevy

28 978,3
780 386,7
6 124 853,5
3 488 181,6
313 102,8
125 929,2

1 287 702,6
249 872,0
114 717,3
210 251,0
335 097,0
1 598 011,2
117 362,0
746 200,0

3 200,0
726 270,1
4 979,1
37 904,0
37 904,0
101 000,0
101 000,0
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Štipendiá
FF UK - projekt Slovenčina ako cudzí jazyk
Výdavky na učiteľov, lektorov
Administratívne výdavky
Ministerstvo financií SR
Pôsobenie civilného experta v misii hraničnej misie EUBAM na
moldavsko-ukrajinskej hranici
Technická pomoc (poskytnutie expertízy, konzultácií)
Administratívne výdavky - mzdové výdavky zamestnancov MF SR
a slovenského poradcu riaditeľa Konštituencie EBOR
Informačný systém pre evidenciu a vykazovanie rozvojových tokov
SR
Kancelária Národnej rady SR
Študijné návštevy a odborné konzultácie
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Študijné návštevy
SPOLU

2 326 398,2
1 679 921,0
3 455,8
613 951,4
29 070,0
629 512,5
21 816,0
140,0
70 610,5
536 946,0
15 000,0
15 000,0
6 100,0
6 100,0
12 156 334,3
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Príloha č. 2
Príspevky SR do medzinárodných organizácií v roku 2013 započítateľné ako ODA
Organizácia
UN – organizácie OSN
UN – United Nations (OSN –
Organizácia spojených národov)
UNESCO – UN World Heritage
Fund (Fond svetového dedičstva)
UNESCO – UN Educational,
Scientific and Cultural Organization
(Organizácia OSN pre vzdelávanie,
vedu a kultúru)
UNESCO – UN Intangible Heritage
Fund (Fond nehmotného dedičstva)
MINURSO – UN Peacekeeping
Mission in Western Sahara (Misia
OSN v Západnej Sahare)
MINUSTAH – UN Stabilisation
Mission in Haiti (Misia OSN na
Haiti)
MONUSCO – UN Mission in the
Democratic Republic of Congo
(Misia OSN v DR Kongo)
UNAMID – African Union/UN
Hybrid Operation in Darfur
(Operácia OSN v Darfure)
UNIFIL – UN Interim Force in
Lebanon (Dočasné sily OSN
v Libanone)
UNMISS – UN Mission in South
Sudan (Misia OSN v Južnom
Sudáne)
UNMIL – UN Mission in Liberia
(Misia OSN v Libérii)
UNMIT – UN Integrated Mission in
Timore l´Est (Integrovaná misia
OSN vo Východnom Timore)
UNOCI – UN Operations in Côte
d´Ivoire (Operácia OSN na Pobreží
Slonoviny)
UNMIK – UN Interim
Administration Mission in Kosovo
(Misia OSN v Kosove)
UNICEF – UN Childrens Fund
(Detský fond OSN) – dobrovoľný
príspevok

Rezort/
inštitúcia

ODA
koeficient

Uhradené
(EUR)

ODA
(EUR)

MZVaEZ SR

0,18

3 320 047,2

3 097 602,0
597 608,5

MZVaEZ SR

0,6

4 229,9

2 537,9

MZVaEZ SR

0,6

920 534,8

552 320,9

MZVaEZ SR

0,6

4 229,9

2 537,9

MZVaEZ SR

0,07

27 537,2

1 927,6

MZVaEZ SR

0,07

611 949,4

42 836,5

MZVaEZ SR

0,07

1 031 263,4

72 188,4

MZVaEZ SR

0,07

1 304 468,6

91 312,8

MZVaEZ SR

0,07

550 033,5

38 502,3

MZVaEZ SR

0,07

633 684,8

44 357,9

MZVaEZ SR

0,07

517 592,0

36 231,4

MZVaEZ SR

0,07

13 449,7

941,5

MZVaEZ SR

0,07

566 716,4

39 670,1

MZVaEZ SR

0,07

25 981,3

1 818,7

MZVaEZ SR

1

10 000,0

10 000,0
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UNFPA – UN Population Fund
(Populačný fond OSN)
WFP – World Food Programme
(Svetový potravinový program) –
dobrovoľný príspevok
UNHCR – UN Office of the United
Nations High Commissioner for
Refugees (Úrad Vysokého komisára
OSN pre utečencov)
OHCHR – UN High Commissioner
for Human Rights (Úrad Vysokého
komisára OSN pre ľudské práva)
UNPF – UN Peacebuilding Fund
Window 2 (Fond OSN na budovanie
mieru)
UNFCCC – UN Framework
Convention on Climate Change
(Rámcový dohovor o zmene klímy)
UNEP – UN Environmental
Programme (Program OSN pre
životné prostredie)
WMO – World Meteorological
Organization (Svetová
meteorologická organizácia)
UNIDO – UN Industrial
Development Organization
(Organizácia OSN pre priemyselný
rozvoj)
UNCCD – UN Convention to
Combat Desertification (Dohovor
OSN pre boj proti dezertifikácii
v krajinách postihnutých vážnym
suchom)
FAO – Food and Agriculture
Organization (Organizácia OSN pre
výživu a poľnohospodárstvo)
ILO – International Labour
Organization (Medzinárodná
organizácia práce)
UPU – Universal Postal Union
(Svetová poštová únia)
ITU – International
Telecommunications Union
(Medzinárodná telekomunikačná
únia)
IMO - TCF – International Maritime
Organization – Technical
Cooperation Fund (Medzinárodná
námorná organizácia – Fond
technickej spolupráce)

MZVaEZ SR

1

5 000,0

5 000,0

MZVaEZ SR

1

22 872,8

22 872,8

MZVaEZ SR

1

10 000,0

10 000,0

MZVaEZ SR

0, 64

8 278,8

5 298,4

MZVaEZ SR

1

30 500,0

30 500,0

MŽP SR

0,61

10 640,0

6 490,4

MŽP SR

1

40 677,5

40 677,5

MŽP SR

0,04

91 011,7

3 640,5

MH SR

1

159 266,0

159 266,0

MPRV SR

1

12 300,0

12 300,0

MPRV SR

0,51

708 050,1

361 105,5

MPSVaR SR

0,6

406 517,1

243 910,3

MDVa RR
SR
MDVaRR SR

0,16

105 214,1

16 834,3

0,18

133 188,1

23 973,9

MDVaRR SR

1

16 433,7

16 433,7
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WIPO – World Intelectual Property
Organization (Svetová organizácia
duševného vlastníctva)
WHO – World Health Organization
(Svetová organizácia zdravia)
IAEA – International Atomic Energy
Agency (Medzinárodná agentúra
atómovej energie)
IAEA – Technical Cooperation Fund
(Fond technickej spolupráce) –
dobrovoľný príspevok
EU – Organizácie v rámci EÚ
EC – European Commission Budget
Development (Európska komisia,
rozpočet EÚ)
EIB – European Investment Bank
(Európska investičná banka), záručná
zmluva medzi členskými štátmi
a EIB v prospech krajín ACP a OCT
EDF – European Development Fund
(Európsky rozvojový fond)
International Monetary Fund –
Medzinárodný menový fond
IMF – PRGT - International
Monetary Fund - Poverty Reduction
and Growth Trust (podiel SR
z výnosu z predaja časti zlatých
zásob MMF)
World Bank – Svetová banka
MDRI – Multilateral Debt Relief
Initiative (Multilaterálna iniciatíva na
odpustenie dlhov)
IDA – International Development
Association (Medzinárodné
združenie pre rozvoj) - 16. doplnenie
zdrojov IDA
Others - Ostatné organizácie
OECD Development Centre –
Rozvojové centrum
OSCE – Organization for Security
and Cooperation in Europe –
Organizácia pre bezpečnosť
a spoluprácu v Európe
OIF – International Organisation of
the Francophonie (Medzinárodná
organizácia Frankofónie)
IOM – International Organization
for Migration (Medzinárodná
organizácia pre migráciu) –
dobrovoľný príspevok

ÚPV SR

0,03

112 475,9

3 374,3

MZ SR

0,76

491 892,3

373 838,1

ÚJD SR

0,33

392 168,8

129 415,7

ÚJD SR

1

97 878,0

97 878,0

MF SR

1

38 170 000,0

44 766 908,0
38 170 000,0

MF SR

1

401 908,0

401 908,0

MF SR

1

6 195 000,0

6 195 000,0
3 203 358,5

MF SR

1

3 203 358,5

3 203 358,5

MF SR

1

70 000,0

890 000,00
70 000,0

MF SR

1

820 000,0

820 000,0

MZVaEZ SR

1

16 174,0

728 278,0
16 174,0

MZVaEZ SR

0,74

569 792,8

421 646,7

MZVaEZ SR

1

10 507,0

10 507,0

MV SR

1

49 860,1

49 860,1
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Montreal Protocol - Multilaterálny
fond pre implementáciu
Montrealského protokolu
CITES – Convention on
International Trade in Endangered
Species of Fauna and Flora (Dohovor
o obchode s ohrozenými druhmi
voľne žijúcich živočíchov a rastlín)
EPPO – European Plant Protection
Organization (Európska
a stredozemská organizácia na
ochranu rastlín)
ISTA – Medzinárodná asociácia pre
skúšanie osív
Multilaterálna ODA spolu

MŽP SR

1

178 687,3

178 687,3

MŽP SR

1

6 070,0

6 070,0

MPRV SR

1

25 010,0

25 010,0

MPRV SR

1

20 322,9

20 322,9
52 686 146,5
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Príloha č. 3
Bilaterálna ODA SR poskytnutá MZVaEZ SR/SAMRS v roku 2013 podľa krajín
Bilaterálna ODA SR za rok 2013 MZVaEZ SR/SAMRS podľa krajín (v EUR)
Afrika
Keňa
Južný Sudán
Tunisko
Mali
Lesotho
Rwanda
Uganda
Egypt
Burundi
Kamerun
Burkina Faso
Krajiny Východného partnerstva
Moldavsko
Ukrajina
Gruzínsko
Bielorusko
Krajiny západného Balkánu
Srbsko
Čierna Hora
Macedónsko
Bosna a Hercegovina
Kosovo*
Albánsko
Ázia

Slovenská republika

Afganistan
Sýria
Kambodža
Mongolsko
Filipíny
Mjanmarsko
Vietnam
Čína
Irak
India
Palestína
Kazachstan
Kirgizsko
Rozvojové vzdelávanie, spolufin.
projektov EÚ, verej.informovanosť,
budovanie kapacít ODA

2 046 216,26
1 184 268,31
507 945,11
294 339,44
40 000,00
6 844,72
5 747,18
4 800,00
2 410,14
1 155,46
720,00
660,18
706 693,20
271 912,51
238 142,74
128 010,22
68 627,73
661 141,51
266 562,81
173 408,64
84 379,70
82 053,99
45 352,00
9 384,37
1 905 999,74
1 640 194,71
150 000,00
23 969,60
21 925,00
20 000,00
16 415,15
13 490,13
7 375,00
5 688,50
3 500,00
1 500,00
1 500,00
441,65
210 393,00

* V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu
nezávislosti Kosova.
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