Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky

SPRÁVA O OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI
SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2014

Bratislava, 24. apríl 2015

Obsah
1. Úvod ..........................................................................................................................................4
2. Finančné ukazovatele za rok 2014..........................................................................................6
2.1 Súhrnné ukazovatele................................................................................................................6
2.2 Teritoriálne členenie bilaterálnej ODA SR 2014 ....................................................................8
3. Prehľad poskytovania ODA SR v roku 2014 podľa ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy ..........................................................................................11
3.1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Slovenská agentúra pre
medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ..........................................................................................11
3.2 Ministerstvo financií SR........................................................................................................13
3.3 Ministerstvo vnútra SR..........................................................................................................15
3.4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR..............................................................15
3.5 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR .........................................................15
3.6 Ministerstvo životného prostredia SR ...................................................................................16
3.7 Ostatné ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy..........................................................16
4.Vyhodnotenie programov zo Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky
2014 - 2018 ..................................................................................................................................18
4.1 Program rozvojových intervencií ..........................................................................................18
4.2 Program odovzdávania transformačných skúseností.............................................................23
4.3 Program podnikateľských partnerstiev..................................................................................27
4.4 Program humanitárnej pomoci ..............................................................................................27
4.5 Program vládnych štipendií...................................................................................................29
4.6 Program vysielania rozvojových pracovníkov a civilných expertov do rozvojových krajín 29
4.7 Program rozvojového vzdelávania a verejnej informovanosti v SR .....................................30
4.8 Program budovania kapacít ...................................................................................................30
5. Vyhodnotenie logickej matice Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na
roky 2014 – 2018 ........................................................................................................................32
Príloha č. 1 - Bilaterálna ODA SR v roku 2014
.....................................................................................................................................................41
Príloha č. 2 - Multilaterálna ODA SR v roku 2014
.....................................................................................................................................................43
Príloha č. 3 - Prehľad aktivít CETIR realizovaných v roku 2014
.....................................................................................................................................................46
Príloha č. 4 - Prehľad finančných príspevkov ZÚ SR (tzv. mikrograntov) schválených v roku
2014
.....................................................................................................................................................48
2

Príloha č. 5 - Prehľad projektov v rámci Programu vysielania dobrovoľníkov a expertov do
rozvojových krajín schválených v roku 2014
.....................................................................................................................................................51

3

1. Úvod
Správu 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 2014. 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 pokroku v plnení úloh vyplývajúcich zo Strednodobej stratégie rozvojovej
spolupráce SR na rok 2014 – 2018 (ďalej len Strednodobá stratégia).
Od roku 2014 je evidencia a vykazovanie rozvojových tokov SR podrobnejšie a komplexnejšie
(zahŕňa popri ODA aj oficiálne, súkromné a iné rozvojové toky).2 Dôvodom je vstup SR do
Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (ďalej len Výbor DAC/OECD) v septembri 2013 a z tohto
kroku vyplývajúce povinnosti SR ako člena Výboru. Na tento účel vybudovalo MZVaEZ SR
v spolupráci s MF SR a súkromnou IT firmou informačný systém, ktorý bol spustený začiatkom
roka 2014.
V roku 2014 poskytla SR ODA v objeme 61,3 mil. EUR, z toho bilaterálna ODA
predstavovala 13 mil. EUR a multilaterálna ODA 48,3 mil. EUR. Z prioritných krajín najviac
ODA SR smerovalo do Kene, následne na Ukrajinu a do Afganistanu. Napriek nárastu
bilaterálnej ODA o takmer 7 % došlo v porovnaní s rokom 2013 k poklesu celkového objemu
ODA SR o 5 %. Dôvodom je úhrada povinných členských príspevkov SR do niektorých
medzinárodných organizácií za rok 2014 v predstihu, v roku 2013.
V podiele ODA na hrubom národnom dôchodku (HND), ktorý za rok 2014 dosiahol
hodnotu 0,084 %, 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 všetky ostatné nové členské krajiny EÚ. Pokles
ODA/HND v minulom roku bol čiastočne spôsobený zmenou metodiky výpočtu HND a lepšou
výkonnosťou slovenskej ekonomiky.
V oblasti rozvojovej spolupráce čelilo MZVaEZ SR a ďalšie inštitúcie a organizácie v roku
2014 trom paralelným výzvam:
1. Aktívne vstúpiť a podieľať sa na príprave novej medzinárodnej rozvojovej architektúry
po roku 2015;
2. Efektívne implementovať konkrétne programy a projekty rozvojovej spolupráce
a humanitárnej pomoci pod hlavičkou SlovakAid;
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 za rok 2013 predložila SR výboru DAC/OECD v tzv. CRS++ formáte (Creditor Reporting System) po
prvýkrát
v septembri
2014.
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3. Uskutočňovať dôležité systémové zmeny v zabezpečovaní rozvojovej spolupráce.
V prvej z uvedených oblastí MZVaEZ SR vstúpilo do Medzivládneho výboru expertov na
financovanie trvalo udržateľného rozvoja v rámci OSN a do Medzinárodnej pracovnej skupiny
pre úlohy občianskej spoločnosti v rozvojovej spolupráci v rámci Globálneho partnerstva pre
efektívnu rozvojovú spoluprácu. SR sa zároveň podieľa na príprave nových trvalo udržateľných
cieľov po roku 2015 ako aj na príprave finančných a iných nástrojov, ktoré by mali naplnenie
cieľov zabezpečiť. Rokovania pokračujú v roku 2015 a kulminovať budú v septembri 2015 na
70. Valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Spolupráci jednotlivých aktérov v SR napomáha
aj Koordinačný výbor pre rozvojovú spoluprácu SR, ktorý bol v roku 2014 posilnený a zvýšil aj
frekvenciu rokovaní.
V druhej z uvedených oblastí začala SR napĺňať Strednodobú stratégiu, konkrétne osem v nej
zadefinovaných programov. Na zabezpečenie napĺňania cieľov Strednodobej stratégie využila
SR viaceré nástroje SlovakAid, najmä malú dotačnú schému, finančné príspevky ZÚ SR (tzv.
mikrogranty), nástroj odovzdávania transformačných skúseností (CETIR), start-upy pre
podnikateľské partnerstvá, finančné príspevky na vysielanie dobrovoľníkov a pod. V roku 2014
SR takmer zdvojnásobila humanitárnu pomoc z dôvodu vzniku nových humanitárnych kríz vo
svete – konflikt na Ukrajine, povodne na západnom Balkáne, šírenie vírusu eboly, či konflikt
v Sýrii a v Iraku.
V tretej z uvedených oblastí začalo MZVaEZ SR realizovať dôležité systémové zmeny
vyplývajúce primárne z odporúčaní Výboru OECD/DAC a cieľov zadefinovaných
v Strednodobej stratégii. Dôležitým krokom k programovému prístupu rozvojovej spolupráce
bolo zostavenie a schválenie troch strategických dokumentov pre všetky tri programové
krajiny SlovakAid (Keňa, Moldavsko a Afganistan). Posilneniu spolupráce s programovými
krajinami napomohol aj systém vysielania rozvojových diplomatov. Prví dvaja boli vyslaní
v roku 2014 do Moldavska a Kene. Dôležitým príspevkom k budovaniu rozvojových kapacít
bolo spustenie pilotného vzdelávacieho programu pre štátnu správu. Pozitívna odozva zo
strany rezortov viedla k rozhodnutiu MZVaEZ SR v tomto programe pokračovať aj v roku
2015. MZVaEZ SR pripravilo a schválilo stratégiu monitorovania a evaluácie bilaterálnej
rozvojovej spolupráce, programový dokument k odovzdávaniu transformačných skúseností
(CETIR) a aktualizovalo programový dokument k vysielaniu dobrovoľníkov a expertov. V roku
2014 sa začali práce na príprave nového zákona o rozvojovej spolupráci, ktorý je aktuálne
v pripomienkovom konaní. Transparentnosti SlovakAid napomohlo aktivovanie systému pre
evidenciu a vykazovanie rozvojových tokov, spustenie nového webového sídla agentúry
SAMRS ako aj novej webovej stránky www.slovakdev.sk. Dôležitým krokom k zosúlaďovaniu
vládnych politík s rozvojovou politikou bolo vytvorenie Pracovnej skupiny pre koherenciu
politík pre rozvoj pod Koordinačným výborom rozvojovej spolupráce SR.
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2. Finančné ukazovatele za rok 2014
2.1 Súhrnné ukazovatele
SR poskytla v roku 2014 ODA v celkovej sume 61 288 452,97 EUR. Podiel ODA SR na
hrubom národnom dôchodku (HND) bol v roku 2014 na úrovni 0,084 % (tabuľka č. 1).
Tabuľka č. 1 – Oficiálna rozvojová pomoc SR v roku 2014
Výdavky SR na ODA v roku 2014 (v bežných cenách v EUR)
Bilaterálna oficiálna rozvojová pomoc

13 006 699,80

Multilaterálna oficiálna rozvojová pomoc

48 281 753,17
61 288 452,97

ODA SR spolu
HND SR (Štatistický úrad SR, k 6.3.2015)
% ODA na HND

72 851 731 000,0
0,084 %

SR poskytla 13 006 699,8 EUR na bilaterálnu rozvojovú pomoc, čo predstavovalo 21 % podiel
na ODA SR a 48 281 753,17 EUR na multilaterálnu rozvojovú pomoc prostredníctvom
príspevkov do medzinárodných organizácií a medzinárodných finančných inštitúcií, čo
predstavovalo 79 % podiel na celkovej ODA SR (graf č. 1). Detailná štruktúra bilaterálnej ODA
SR podľa jednotlivých poskytovateľov za rok 2014 je uvedená v prílohe č. 1 a prehľad
multilaterálnej ODA SR za rok 2014 je v prílohe č. 2.
Graf č. 1 – Štruktúra ODA SR 2014 v %-nom vyjadrení

V porovnaní s rokom 2013, kedy bola ODA na úrovni 64 842 480,8 EUR, došlo k poklesu
o 3 554 027,8 EUR hlavne v dôsledku zníženia objemu príspevkov SR do medzinárodných
organizácií, z ktorých niektoré boli zaplatené formou preddavkov už v roku 2013. V roku 2014
však došlo v porovnaní s rokom 2013 k nárastu objemu poskytnutej bilaterálnej ODA SR
o cca 850 tis. EUR (takmer 7 %), o.i. v dôsledku zvýšenia objemu poskytnutej humanitárnej
6

pomoci a poskytnutia nových účelových príspevkov SR do fondov EBOR.
Podiel ODA na HND klesol v roku 2014 na 0,08 % (v roku 2013 0,09 %), čo bolo spôsobené
aj zmenou metodiky výpočtu HND a lepšou výkonnosťou slovenskej ekonomiky. SR rovnako
ako všetky ostatné nové členské štáty EÚ 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).
Graf č. 2 – Vývoj ODA SR v rokoch 2009 – 2014

Graf č. 3 – Vývoj podielu ODA/HND v rokoch 2009 – 2014
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2.2 Teritoriálne členenie bilaterálnej ODA SR 2014
V roku 2014 smeroval najvyšší objem oficiálnej rozvojovej pomoci SR do Európy,
nasledovanej Áziou, Afrikou a Amerikou. Z krajín Európy je na prvom mieste v objeme
poskytnutej ODA SR Srbsko, z Ázie Afganistan, z Afriky Keňa a z Ameriky Peru. Celková
výška ODA pre jednotlivé kontinenty je uvedená v grafe č. 4.
Graf č. 4 – Členenie ODA SR v roku 2014 podľa kontinentov

Z pohľadu programových a projektových krajín, definovaných v Zameraní bilaterálnej
rozvojovej spolupráce SR na rok 2014, smerovalo najviac bilaterálnej ODA SR do Kene,
následne na Ukrajinu a na treťom mieste sa umiestnil Afganistan. 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 2014 podľa programových a projektových krajín
Krajina/región
Objem ODA v EUR
Keňa
1 029 937,22
Ukrajina
973 964,16
Afganistan
848 743,72
Moldavsko
670 795,85
Bosna a Hercegovina
421 956,71
3
Kosovo
347 473,92
Južný Sudán
297 658,64
Gruzínsko
280 392,09
Bielorusko
207 667,97
Albánsko
54 122,89
Spolu
5 109 912,17
Graf č. 5 – Bilaterálna ODA SR 2014 podľa programových a projektových krajín
3

V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99.
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Tabuľka č. 3 – Krajiny západného Balkánu – objemy ODA SR v roku 2014
Krajina
Objem ODA v EUR
Srbsko
1 179 644,34
Bosna a Hercegovina
421 956,71
4
Kosovo
347 473,92
Čierna Hora
219 080,84
Macedónsko
153 431,30
Albánsko
54 122,89
Spolu
2 375 710,00
Graf č. 6 – Krajiny západného Balkánu – objemy ODA SR v roku 2014 podľa krajín

Ako vidno z grafu č. 6, najviac rozvojovej pomoci SR z krajín západného Balkánu smerovalo
4

V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99.
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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 2014
Krajina
Ukrajina
Moldavsko
Gruzínsko
Bielorusko
Arménsko
Azerbajdžan
Spolu

Objem ODA v EUR
951 163,16
670 795,85
280 392,09
207 667,97
22 032,73
9 820,00
2 141 871,80

Graf č. 7 – Krajiny Východného partnerstva – objemy ODA SR v roku 2014 podľa krajín

Ukrajina patrila v roku 2014 k najväčším príjemcom ODA SR z krajín Východného
partnerstva. Najvyšší podiel na tejto pomoci malo vysielanie lektorov a pedagógov na Ukrajinu
(392 tis. EUR) a humanitárna pomoc (204 tis. EUR).
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3.Prehľad poskytovania ODA SR v roku 2014 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 2014 boli MZVaEZ SR, Ministerstvo financií SR (MF SR),
Ministerstvo vnútra SR (MV SR), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ
SR), Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), Ministerstvo životného
prostredia SR (MŽP SR) a Ministerstvo obrany SR (MO SR).
Účastníkmi programu 097 v roku 2014 boli MZVaEZ SR, MF SR, MŠVVaŠ SR, Úrad
priemyselného vlastníctva SR (ÚPVSR), Úrad pre normalizáciu, metrológiu 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.

3.1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Slovenská
agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Celková ODA MZVaEZ SR v roku 2014 dosiahla výšku 6 743 257,3 EUR, čo predstavuje
11 % na celkovej ODA SR. Bilaterálna rozvojová pomoc poskytnutá MZVaEZ SR (vrátane
projektov a aktivít SAMRS) dosiahla v roku 2014 hodnotu 5 928 542,9 EUR. V rámci
podprogramu 09701 – Príspevky SR do medzinárodných organizácií MZVaEZ SR prispelo na
multilaterálnu rozvojovú pomoc sumou 814 714,4 EUR.
SAMRS v roku 2014 realizovala najmä bilaterálne projekty, ktoré boli kontrahované v rámci
národných programov ODA SR v predchádzajúcich rokoch a Zamerania bilaterálnej rozvojovej
spolupráce SR na rok 2014 (ďalej len zameranie), a zároveň zabezpečovala ich financovanie,
monitorovanie a kontrolu. V súlade so zameraním na rok 2014 SAMRS vyhlásila 10 výziev na
predkladanie žiadostí o dotácie a v spolupráci s MZVaEZ SR zabezpečovala ich administráciu,
hodnotenie, výber projektov a kontrahovanie.
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 vyhlásených v roku 2014 ako aj v minulých rokoch,
dosiahla výšku 2 063 045,7 EUR. Najviac rozvojových aktivít bolo realizovaných v Keni,
nasleduje Moldavsko 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 a poľnohospodárstvo. Rozvojové projekty
v Moldavsku sa zameriavali na dobrú správu vecí verejných a oblasť vody a sanitácie.
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Finančné príspevky ZÚ SR - mikrogranty
Finančné príspevky (tzv. mikrogranty maximálne do výšky 5 000 EUR na projekt) boli aj v
roku 2014 efektívne využívaným nástrojom rozvojovej spolupráce SR. V rámci neho bolo
v spolupráci so zastupiteľskými úradmi SR podporených 59 projektov v 11-tich krajinách
(Srbsko, Kosovo5, Keňa, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Moldavsko, Mongolsko,
Ukrajina, Vietnam, Albánsko, Gruzínsko). Prehľad mikrograntov schválených v roku 2014 sa
nachádza v prílohe č. 4. Celkovo na podporu mikrograntov vynaložil rezort zahraničných vecí
sumu 271 835,8 EUR. Táto forma pomoci bola zameraná najčastejšie na zlepšenie vybavenia
vzdelávacích inštitúcií.
Centrum na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem - CETIR
V roku 2014 pokračovalo MZVaEZ SR vo využívaní nástroja, prostredníctvom ktorého bolo
implementovaných 28 aktivít realizovaných formou študijných pobytov zástupcov štátnej
správy z partnerských krajín na Slovensku, expertných konzultácií slovenských odborníkov zo
štátnej správy v zahraničí alebo stáží diplomatov z partnerských ministerstiev zahraničných
vecí na MZVaEZ SR. Projekty CETIR boli realizované v 11-tich krajinách – Albánsko,
Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Gruzínsko, Irak, Macedónsko, Moldavsko,
Srbsko, Ukrajina, Vietnam a 2 projekty na regionálnej úrovni (západný Balkán) v celkovej
hodnote 141 906,4 EUR. Prehľad aktivít CETIR realizovaných v roku 2014 sa nachádza
v prílohe č. 3.
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 ponávratových aktivít. V roku 2014 bolo
podporených 43 dobrovoľníkov v 15-tich krajinách (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Burkina
Faso, Burundi, Etiópia, Gruzínsko, Kambodža, Keňa, Lesotho, Madagaskar, Moldavsko,
Mongolsko, Rwanda, Uganda, Vietnam) v celkovej sume 202 150,6 EUR. Prehľad
dobrovoľníkov podporených v roku 2014 je v prílohe č. 5.
Výzvy na rozvojové vzdelávanie, verejnú informovanosť, budovanie kapacít a spolufinancovanie
projektov EK
Aj v roku 2014 bola pozornosť venovaná aktivitám zameraným na rozvojové vzdelávanie,
ktoré boli podporené sumou 57 433,3 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 2014.
V oblasti verejnej informovanosti boli realizované aktivity v hodnote 82 967 EUR. MZVaEZ
SR spoluorganizovalo, príp. spolufinancovalo viaceré podujatia určené širokej alebo odbornej
verejnosti (napr. Rozvojový deň v Starej tržnici, konferenciu SlovakAid 2014 a i.). Ďalej boli
z uvedených prostriedkov financované mediálne a audiovizuálne výstupy (napr. novinárska
cesta do Moldavska, výroba krátkeho spotu o SlovakAid, dokumentárne filmy o rozvojových
projektoch SR v Keni a Moldavsku), tlač informačných materiálov, pravidelné zverejňovanie
informácií a tlačových správ na webovom sídle SAMRS a v sociálnych médiách a i.
V oblasti budovanie kapacít podporilo MZVaEZ SR činnosť Platformy mimovládnych
rozvojových organizácií sumou 21 334,8 EUR.
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Spolufinancovanie rozvojových projektov slovenských subjektov, ktoré získali dotáciu
z grantovej schémy Európskej komisie, pokračovalo aj v roku 2014. V rámci príslušnej
výzvy boli realizované projekty v celkovej hodnote 38 814 EUR. Tematicky boli tieto projekty
zamerané najmä na rozvojové vzdelávanie.
Účelové finančné príspevky
S cieľom podporiť konkrétne aktivity medzinárodných vládnych a mimovládnych organizácií,
ktoré realizujú v rozvojových krajinách, resp. aktivity implementované v rámci
medzinárodných iniciatív, poskytlo MZVaEZ SR v roku 2014 viacero účelových finančných
príspevkov v celkovej výške 270 449 EUR:
- Príspevok na projekt CARE organizácie European Council on Foreign Relations
(15 449 EUR),
- Príspevok na činnosť iniciatívy Pro Europe Platform v Moldavsku (15 000 EUR),
- Príspevok na podporu účasti zástupcov partnerských krajín na zasadnutí Globálneho
partnerstva pre efektívnu rozvojovú spoluprácu na vysokej úrovni v Mexiku (10 000
EUR),
- Príspevok pre fond Spoločenstva demokracií na podporu občianskej spoločnosti
(15 000 EUR),
- Príspevok do Fondu OSN pre mediáciu (15 000 EUR)
- Príspevok na spoločný projekt SR a UNDP (200 000 EUR),
Posledný z uvedených príspevkov súvisí s podpisom projektu „Partnerstvo Slovenskej
republiky a UNDP pre výsledky v medzinárodnej rozvojovej spolupráci“. Projekt v júni 2014
podpísalo MZVaEZ SR a MF SR s UNDP a na jeho základe pokračuje úspešná spolupráca
medzi SR a Regionálnym centrom UNDP pre Európu a SNŠ v rokoch 2014 – 2016. Cieľom
projektu je využiť expertné kapacity a sieť regionálnych kancelárií UNDP na skvalitnenie
a zefektívnenie systému SlovakAid vrátane podpory prenosu poznatkov a skúseností SR
z transformačného obdobia partnerským krajinám. MZVaEZ SR prispelo na realizáciu projektu
sumou 200 000 EUR.
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 407 270 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
výdavky dosiahli v roku 2014 výšku 33 743 EUR. V pozorovateľských volebných misiách
OBSE v Bosne a Hercegovine, Macedónsku, Moldavsku a na Ukrajine pôsobilo 9 slovenských
pozorovateľov. Výdavky na ich účasť predstavovali 15 601,2 EUR.
Finančná humanitárna pomoc
MZVaEZ SR poskytlo v roku 2014 aj finančnú humanitárnu pomoc vo výške 499 869 EUR
(bližšie v kapitole 5.4).

3.2 Ministerstvo financií SR
Celkové príspevky MF SR na ODA dosiahli v roku 2014 výšku 48 091 997,1 EUR, čo
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predstavovalo 78 % z celkovej ODA SR. Príspevok SR do rozpočtu EÚ na výdavky rozvojovej
spolupráce v roku 2014 bol 37 490 000 EUR a finančný príspevok do Európskeho
rozvojového fondu (EDF) predstavoval v roku 2014 sumu 6 603 048,4 EUR. MF SR v roku
2014 taktiež poskytlo Európskej investičnej banke (EIB) záruku vo výške 476 008 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 2014 MF SR uhradilo tretiu splátku na
16. doplnenie zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj (IDA) vo výške 830 000 EUR,
ktorá bude použitá na financovanie rozvojových projektov v najmenej rozvinutých 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.
V rámci bilaterálnej ODA poskytlo MF SR 20 322,5 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 352 618,2 EUR. Do týchto
výdavkov je zahrnuté budovanie informačného systému na evidenciu a vykazovanie rozvojovej
pomoci, mzdové výdavky zamestnancov, ktorí sa zaoberajú rozvojovou spoluprácou a
slovenského poradcu riaditeľa EBOR v rámci Konštituencie EBOR. V rámci technickej pomoci
prijalo MF SR študijné návštevy z Ukrajiny a Moldavska.
V roku 2014 MF SR pokračovalo v realizácii aktivít v rámci programu Verejné financie pre
rozvoj, ktorý implementuje spoločne s UNDP. Program sa v júli 2014 stal súčasťou spoločného
projektu MZVaEZ SR, MF SR a UNDP „Partnerstvo Slovenskej republiky a UNDP pre
výsledky v medzinárodnej rozvojovej spolupráci“. V roku 2014 prispelo MF SR do spoločného
projektu sumou 200 000 EUR. V priebehu roka partneri MF SR a UNDP aktívne
spolupracovali s dvoma partnerskými krajinami, Moldavskom (v oblasti programového
rozpočtovania) a Čiernou Horou (makroekonomické a fiškálne analýzy a prognózy, zlepšovanie
systému účtovníctva a výkazníctva). Experti MF SR a externí konzultanti poskytli partnerom
konzultácie podľa vopred zhodnotených potrieb. V Moldavsku sa uskutočnilo školenie
školiteľov pre moldavské samosprávy a školenie priamo pre zástupcov moldavských samospráv
na úrovni obcí, zamerané na programové rozpočtovanie. UNDP a MF SR pre moldavských
partnerov zorganizovali študijnú návštevu v SR. S cieľom budovať udržateľné kapacity tiež
sfinalizovali metodiku monitorovania a hodnotenia, ktorá sa bude plošne aplikovať na MF MD
a výhľadovo naprieč inštitúciami verejnej správy. V Čiernej Hore sa MF SR podelilo o knowhow z prechodu na akruálne účtovníctvo a analýz účtovných transakcií. Tiež prispelo k
vyhodnoteniu strednodobej stratégie prechodu na akruálne účtovníctvo. V oboch krajinách sa
projektový manažment v roku 2014 tiež sústredil na hodnotenie potrieb a negociácie o
aktivitách v nadchádzajúcich fázach spolupráce (2015 - 2016) a prípravu implementačných
plánov.
MF SR taktiež pokračovalo v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR)
v rámci Fondu technickej spolupráce, určeného na financovanie projektov poradenských
služieb a technickej spolupráce pre EBOR. V roku 2014 poskytlo MF SR do fondu príspevok
vo výške 2 mil. EUR. Z fondu boli podporené štyri nové projekty, ktoré sú zamerané na oblasť
telekomunikácií (Srbsko), transformácie právneho systému (regionálny projekt), municipálnej
a environmentálnej infraštruktúry (Turecko) a komunikácie/sociálne služby – budovanie
kapacít v oblasti energetickej efektívnosti budov (Kirgizsko). Podporou projektov v Kirgizsku
a Turecku prispelo MF SR i k plneniu úloh v rámci fast-start“ mechanizmu financovania
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politiky zmeny klímy v rozvojových krajinách.
V roku 2014 MF SR taktiež prispelo do Regionálneho fondu pre energetickú efektívnosť
a životné prostredie, ktorý je manažovaný EBOR, vo výške 50 tis. EUR. Slovenská republika
indikovala preferenciu pre použitie príspevku pre projekty financované z fondu v Moldavsku.
SR (MZVaEZ SR a MF SR) spolu s Nemeckom a Nórskom iniciovala zaradenie Rozvojovej
banky Rady Európy (RB RE) do prílohy 2 štatistickej smernice OECD, tzv. „List of ODAEligible International Organisations”. Týmto bude možné operácie a príspevky do RB RE
vykazovať ako oprávnené pre oficiálnu rozvojovú pomoc. OECD/DAC rozhodnutie prijalo v
júni 2014.

3.3 Ministerstvo vnútra SR
MV SR poskytlo v roku 2014 ODA v celkovej hodnote 2 094 675,9 EUR. Prostredníctvom
Sekcie krízového riadenia bola poskytnutá materiálna humanitárna pomoc v celkovej výške
411 250,7 EUR (bližšie v kapitole 5.4 materiálu).
Migračný úrad MV SR (MÚ MV SR) poskytol v roku 2014 členský príspevok do
Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v sume 65 463,5 EUR. Ďalej MÚ MV SR
vyčlenil v roku 2014 743 480,7 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 osobám s poskytnutou
medzinárodnou ochranou.
MV SR taktiež uhradilo v roku 2014 mzdové výdavky na účasť 17 príslušníkov Policajného
zboru SR v medzinárodných policajných misiách EÚ a OBSE v celkovej hodnote 874 481
EUR.

3.4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MŠVVaŠ SR poskytlo v roku 2014 celkovo na ODA 2 353 170 EUR najmä formou štipendií.
Štipendiá boli prednostne poskytnuté študentom z krajín, ktoré predstavujú teritoriálne priority
rozvojovej spolupráce SR. MŠVVaŠ SR vynaložilo 1 668 279,1 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. 3 500 EUR, vykázať ako výdavky na ODA. MŠVVaŠ
SR ďalej uhradilo 651 884,9 EUR na financovanie lektorov, učiteľov a materiálnu pomoc.
Administratívne výdavky na rozvojovú agendu boli na MŠVVaŠ SR v roku 2014 vo výške
29 506 EUR.

3.5 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MPRV SR v roku 2014 poskytlo celkovo na ODA SR 290 144,1 EUR. Najväčšou položkou
bolo 51 % z príspevku do Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo
(FAO) vo výške 217 287,7 EUR. MPRV SR ďalej prispelo do fondu na základe Dohovoru OSN
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pre boj proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom (UNCCD) sumou 12 833
EUR. Príspevok do Európskej a stredozemskej organizácie na ochranu rastlín (EPPO)
predstavoval sumu 25 490 EUR a príspevok do Medzinárodnej asociácie pre skúšanie osív
(ISTA) 9 756,4 EUR.
Okrem príspevkov do multilaterálnych organizácií MPRV SR participovalo aj na bilaterálnej
ODA, a to formou príspevku vo výške 24 777 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.

3.6 Ministerstvo životného prostredia SR
MŽP SR poskytlo ODA v roku 2014 formou príspevkov do medzinárodných organizácií
a environmentálnych dohovorov v celkovej sume 367 889,8 EUR. Medzi najvýznamnejšie
položky príspevku patril príspevok do Multilaterálneho fondu pre implementáciu
Montrealského protokolu vo výške 268 126 EUR. MŽP SR ďalej prispelo do Programu OSN
pre životné prostredie (UNEP) vo výške 40 644,4 EUR, na realizáciu Rámcového dohovoru
OSN o klimatických zmenách (UNFCCC) sumou 46 473,5 EUR, ako aj na realizáciu Dohovoru
o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich organizmov (CITES) sumou
8 969,6 EUR. MŽP SR prispelo v roku 2014 aj do rozpočtu Svetovej meteorologickej
organizácie (WMO) po uplatnení koeficientu 4 % sumou 3 676,4 EUR.

3.7 Ostatné ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy
Ministerstvo obrany SR prostredníctvom Ústredia ekumenickej pastoračnej služby
v Ozbrojených silách SR (OS SR) a Ozbrojených zboroch SR a v spolupráci s ďalšími
inštitúciami poskytlo humanitárnu pomoc v krajinách pôsobenia OS SR, konkrétne
v Afganistane a Bosne a Hercegovine. Zároveň financovalo školenie ukrajinských expertov
v oblasti odmínovania. Na uvedené účely vynaložilo náklady vo výške 24 056,76 EUR.
Ministerstvo zdravotníctva SR poskytlo v roku 2014 oficiálnu rozvojovú pomoc v sume
481 654,32 EUR formou členského príspevku do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)
(76 % celkového členského príspevku). Rezort sa tiež v spolupráci s MZVaEZ SR a MV SR
podieľal na poskytnutí humanitárneho daru Ukrajine vo forme liekov od farmaceutických
firiem.
Ministerstvo hospodárstva SR prispelo na ODA SR 2014 formou členského príspevku do
rozpočtu Organizácie OSN na priemyselný rozvoj (UNIDO) vo výške 174 798 EUR.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykázalo v roku 2014 ako ODA SR
príspevok do rozpočtu Medzinárodnej organizácie práce (ILO) vo výške 321 797,3 EUR (60 %
z celkového členského príspevku).
Úrad jadrového dozoru SR vykázal celkovú ODA v sume 301 455,8 EUR. V oblasti
mierového využívania jadrovej energie bola v roku 2014 poskytnutá ODA vo forme
dobrovoľného príspevku do Fondu technickej spolupráce (TCF) Medzinárodnej agentúry pre
atómovú energiu (IAEA) vo výške 114 216 EUR. ÚJD SR poskytol formou ODA aj 33 % z
riadneho členského príspevku do IAEA vo výške 163 239,8 EUR. Okrem toho boli v roku 2014
v spolupráci s IAEA uskutočnené odborné stáže a vedecké návštevy zástupcov z rozvojových
krajín na Slovensku, ktoré boli financované vo výške 24 000 EUR.
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Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vykázalo v roku 2014 ako
celkovú ODA SR 40 194,3 EUR, v tom príspevok do Svetovej poštovej únie (UPU) vo výške
16 478,7 EUR (16 % z celkového členského príspevku) a príspevok do Medzinárodnej
telekomunikačnej únie (ITU) vo výške 23 715,6 EUR (18 % z celkového členského príspevku).
Úrad priemyselného vlastníctva SR v roku 2014 vykázal ODA formou úhrady členského
príspevku do Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) vo výške 3 362,3 EUR (3 %
z celkového členského príspevku).
V grafe č. 8 je uvedená štruktúra podielu jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov štátnej správy na poskytovaní ODA SR v roku 2014.
Graf č. 8 – Podiel rezortov a ostatných ÚOŠS na poskytovaní ODA SR v roku 2014

Pozn. 92 % z ODA poskytnutej MF SR tvorí príspevok SR do rozpočtu EÚ a EDF.
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4.Vyhodnotenie programov zo Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce
SR na roky 2014 - 2018
4.1 Program rozvojových intervencií
Program rozvojových intervencií je zameraný na spoluprácu s tromi programovými krajinami
SlovakAid – Afganistanom, Keňou a Moldavskom, ako aj s Južným Sudánom ako krajinou
s mimoriadnymi humanitárnymi a rozvojovými potrebami. V roku 2014 boli pre všetky
programové krajiny vypracované stratégie rozvojovej spolupráce, tzv. Country Strategy Papers,
ktoré špecifikujú ciele, priority a nástroje bilaterálnej rozvojovej spolupráce pre danú krajinu.

AFGANISTAN
Stratégia SR pre rozvojovú spoluprácu s Afganistanom na roky 2014 - 2018 definuje tri hlavné
oblasti rozvojovej spolupráce SR v Afganistane:
1. vzdelávanie – vzdelávanie so zameraním na vstup na trh práce a vlastné podnikanie s
dôrazom na ženy a mladých ľudí, odborné vzdelávanie zdravotníckeho personálu a
vzdelávanie v poľnohospodárstve a v oblasti efektívnej verejnej správy a dobrého
spravovania;
2. poľnohospodárstvo – potravinová bezpečnosť, modernizácia poľnohospodárskeho
sektora (produkcia a spracovanie);
3. reforma bezpečnostného sektora – najmä formou finančných príspevkov do
multidonorských fondov.
Pri implementácii stratégie boli v roku 2014 využívané projekty malej dotačnej schémy a
vládne štipendiá.
Malá dotačná schéma
V roku 2014 boli v Afganistane realizované 3 projekty.
Prvý z nich, projekt schválený v roku 2014, s názvom „Laboratórium základných bioprocesov
pre analýzu potravín na Heratskej univerzite“, si kladie za cieľ zlepšenie kvality odborného
vzdelávania v Afganistane. Na fakulte prírodných vied Heratskej univerzity vznikne moderné
laboratórium základných bioprocesov (mikrobiológia, biochémia), ktoré bude slúžiť na analýzu
potravín. Súčasťou je aj vytvorenie a zlepšenie študijných osnov a vyškolenie odborníkov.
Druhý projekt, schválený v roku 2013, s názvom „Laboratórium všeobecnej chemickej a
potravinárskej technológie a študijné programy pre odbory - anorganická technológia a
metalurgia Kábulskej polytechnickej univerzity“, je zameraný na zlepšenie kvality technického
vzdelávania, vybudovania laboratória, zavedenie nových študijných programov a vyškolenie
odborníkov na univerzite. V rámci doterajšej implementácie projektu boli nakúpené zariadenia
do laboratória, bola zrealizovaná ich preprava do Afganistanu vrátane ich preskúšania. Bol
vytvorený spoločný tím expertov, ktorého úlohou je navrhnúť nové študijné programy.
Rovnako bol zrealizovaný odborný tréning učiteľov na Kábulskej polytechnickej univerzite.
Tretí projekt, schválený v roku 2012, s názvom „Podpora vyššieho odborného vzdelávania
prostredníctvom akreditovaných študijných programov v provincii Parwan“, má za cieľ
vybudovať dlhodobo udržateľný inštitút vyššieho vzdelávania poskytujúci ročné odborné kurzy
poľnohospodárstva pre chlapcov a dvojročné kurzy manažmentu a žurnalistiky pre dievčatá.
Ukončený bude v roku 2015.
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Vládne štipendiá
V akademickom roku 2014/2015 bolo udelených 6 štipendií vlády SR študentom z Afganistanu
na štúdium na verejných vysokých školách na Slovensku.

KEŇA
Stratégia SR pre rozvojovú spoluprácu s Keňou na roky 2014 - 2018 definuje štyri hlavné ciele
rozvojovej spolupráce SR v Keni:
1. Zlepšiť zdravotný stav obyvateľov Kene, s osobitným dôrazom na deti a matky,
sprístupnením kvalitnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti.
2. Znížiť úroveň nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu
a získavaniu praktických zručností.
3. Znižovať chudobu a posilniť potravinovú bezpečnosť prostredníctvom podpory
ekonomického rastu v sektore poľnohospodárstva.
4. Prispievať k posilňovaniu demokratického politického systému, právneho štátu, dobrej
správy vecí verejných a implementácii reforiem, najmä prostredníctvom zdieľania
transformačných a reformných skúseností.
Pri implementácii stratégie boli v roku 2014 využívané projekty malej dotačnej schémy,
mikrogranty, start–upy, dobrovoľnícky program a vládne štipendiá. Projekty malej dotačnej
schémy boli realizované pri plnení cieľov 1, 2 a 3.
Malá dotačná schéma
Cieľ č. 1: Zlepšiť zdravotný stav obyvateľov Kene, s osobitným dôrazom na deti a matky,
sprístupnením kvalitnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti.
V roku 2014 pokračovala realizácia projektu schváleného v roku 2013 „Prevádzka zdravotného
strediska, poľnohospodárstvo a farmárstvo ako nástroj na zvýšenie ekonomickej a potravinovej
sebestačnosti komunitného centra na ostrove Rusinga“. Cieľom projektu je poskytovať
kvalifikovanú zdravotnú starostlivosť a zdravotnú osvetu obyvateľom. Stredisko získalo
licenciu na testovanie a liečbu TBC, malárie, HIV-AIDS a vakcináciu detí. Popri liečbe chorôb
a úrazov sa tu uskutočňujú aj pôrody a funguje prenatálna poradňa. Na klinike sa rovnako
uskutočňujú aj preventívne prehliadky detí zaradených do programu Adopcia afrických detí a
šíri sa aj zdravotnícka osveta medzi miestnymi obyvateľmi. Zdravotné stredisko je schopné
ošetriť približne 6 000 pacientov ročne a miestna komunita má tak zabezpečenú základnú
zdravotnú starostlivosť.
Cieľ č. 2: Znížiť úroveň nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu ku kvalitnému
vzdelávaniu a získavaniu praktických zručností.
V roku 2014 sa začala implementácia troch projektov zameraných na získavanie praktických
zručností. Bol ukončený projekt "Remeselné vzdelávanie pre sociálne slabé skupiny v Keni",
zameraný na znevýhodnené ženy a nadobudnutie praktických zručností v nerozvinutej slumovej
oblasti v Eldorete. Novovytvorené vzdelávacie centrum v slume Langas v Eldoret poskytuje
bezplatné nižšie odborné vzdelanie (certifikovanú výučbu a prax) pre študentky v odbore
krajčír, kaderník, kurzy počítačových zručností. Ďalej podporuje podnikanie absolventiek
poskytnutím štartovacieho balíčka na vlastnú nezávislú ekonomickú aktivitu.
Projekt „Slovensko-kenská spolupráca pre moderné školy: projektové vzdelávanie a cvičné
firmy“ mal za cieľ zvýšiť uplatnenie žiakov z oblasti Taita Taveta v juhovýchodnej Keni
prostredníctvom zavádzania odborného projektového vzdelávania pomocou cvičných firiem a
využívania informačných a komunikačných technológií. Na školách vznikli počítačové kluby, v
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ktorých žiaci tvorili školské časopisy, videá o miestnych remeselníkoch a prírode a
spracovávali rôzne výstupy pre školu. Produkty remeselníkov a svoje výrobky následne v
spolupráci s cvičnými firmami z Obchodnej akadémie Levice propagovali na Slovensku a
simulovali vzájomný obchod. V spolupráci s lokálnou partnerskou organizáciou bolo počítačmi
a technikou vybavených ďalších päť škôl a do aktivít sa zapojilo približne 1200 nových
študentov.
Projekt „Budovanie inštitucionálnej kapacity detského centra poskytujúceho sociálnu ochranu
deťom ulice v Mihangu“ umožnil zvýšiť ubytovacie kapacity pre deti zo 16 na 40. Zároveň
podporil poľnohospodársku činnosť prostredníctvom zakúpenia dobytka a voľnočasových
aktivít pre 150 detí ulice. Do rehabilitačného procesu bolo zapojených aj 26 študentov
vysokoškolského štúdia v rámci odbornej praxe a výučby praktických hodín.
Cieľ č. 3: Znižovať chudobu a posilniť potravinovú bezpečnosť prostredníctvom podpory
ekonomického rastu v sektore poľnohospodárstva.
Projekt „Zvyšovanie potravinovej bezpečnosti malých farmárov prostredníctvom šírenia
praktických poznatkov odbornými učilišťami v kraji Nakuru“ zaviedol do praxe nové
poľnohospodárske metódy a produkciu potravinových výrobkov. Nástrojom na transfer týchto
metód bolo 7 odborných učilíšť na vidieku, ktoré sa stali centrami vedomostí pre približne
10 000 drobných farmárov. Demonštračné záhrady, chovy zvierat, výrobne potravinových
produktov, vyškolení učitelia a žiaci boli k dispozícii farmárskym komunitám žijúcim v okolí
učilíšť. Projekt zároveň učilištiam pomohol prispôsobiť ich praktické vyučovacie predmety, aby
viac reflektovali potreby miestnych komunít a inšpirovali mladú generáciu k profesii v
poľnohospodárstve.
Hlavným cieľom projektu „Podpora socio-ekonomického rozvoja pestovateľov kešu orechov v
oblasti Lamu, Keňa“ bolo vytvorenie výrobno-obchodného reťazca produkcie kešu orechov
férového obchodu Fair Trade v oblasti Lamu. Prijímateľom pomoci je 2 000 afrických
pestovateľov. Pestovatelia sú združení a vyškolení v pestovaní a spracovaní orechov v súlade s
kritériami Fair Trade a BIO, na základe čoho sú im udeľované certifikáty o spôsobilosti.
Mikrogranty
V roku 2014 bolo poskytnutých 10 mikrograntov. Väčšina z nich bola sektorovo zameraná na
oblasť vzdelávania (6). Ďalšie boli orientované na oblasť zdravotníckej starostlivosti (2) a na
oblasť potravinárstva a poľnohospodárstva (2).
Start-up
V rámci nástroja Start-up bol v roku 2014 schválený projekt „Informačno-komunikačné
technológie v Keni“, ktorý je zameraný na tvorbu softwarových riešení pre sektor kenského
poistného trhu. Projekt odráža potreby Kene v oblastiach boja proti kriminalite, bezpečnosti a
správe dát a informácií.
Dobrovoľníci
V roku 2014 dobrovoľníkov do Kene vyslalo 7 mimovládnych organizácií.
Vládne štipendiá
V akademickom roku 2014/2015 bolo udelených 6 štipendií vlády SR študentom z Kene na
štúdium na verejných vysokých školách na Slovensku.
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MOLDAVSKO
Stratégia SR pre rozvojovú spoluprácu s Moldavskou republikou na roky 2014 – 2018 si dáva
za cieľ podporiť krajinu v budovaní stabilného fungujúceho demokratického štátu a zlepšiť
životné podmienky jeho obyvateľov. Tento cieľ je napĺňaný intervenciami v rámci dvoch
tematických priorít:
1. Dobrá správa vecí verejných – realizovaná zdieľaním transformačných skúseností SR s
cieľom podporiť budovanie stabilného a demokratického Moldavska s efektívne fungujúcou
štátnou správou, samosprávou a silnou občianskou spoločnosťou;
2. Voda a sanitácia – zlepšenie kvality života a zdravia obyvateľov Moldavska prostredníctvom
efektívneho a udržateľného hospodárenia s vodnými zdrojmi a odpadom (budovanie
infraštruktúry pre zlepšenie prístupu vidieckeho obyvateľstva ku kvalitnej pitnej vode,
inštitucionálnych kapacít, ochrana vodných zdrojov).
Pri implementácii stratégie boli v roku 2014 využívané projekty malej dotačnej schémy,
mikrogranty, CETIR, dobrovoľnícky program, nástroj spolupráce SR a UNDP a vládne
štipendiá.
Malá dotačná schéma
V roku 2014 boli realizované tri projekty schválené v roku 2013.
V projekte „Technická pomoc pri zavádzaní opatrení pre environmentálne vhodné nakladanie s
elektroodpadmi do praxe“ sa s pomocou slovenských expertov podarilo pripraviť návrh
systému nakladania s elektroodpadom. Systém zavádza rozšírenú zodpovednosť výrobcov a
schvaľovanie medzirezortnou komisiou. Projekt „Národný konvent o EÚ v Moldavsku“ bol
treťou edíciou tejto aktivity. Stal sa „rešpektovanou značkou“ pre širšiu odbornú verejnosť
podieľajúcu sa na integračnom procese Moldavska s EÚ. Národný konvent o EÚ v Moldavsku
je úspešný a dlhodobo fungujúci príklad prenosu SK integračných a transformačných
skúseností. Projekt „Rozširovanie Európskeho dialógu v Moldavsku“ má za cieľ prispieť k
zvyšovaniu podpory moldavskej verejnosti pre eurointegračné ambície Moldavska a jeho
postupné približovanie sa k EÚ.
V roku 2014 sa Moldavsko stalo programovou krajinou slovenskej ODA a pre krajinu bola
vyhlásená samostatná výzva. Schválených bolo šesť projektov. Ich realizácia postupne začínala
v mesiacoch november 2014 – január 2015.
Projekt „Budovanie kapacít samosprávy a občianskej spoločnosti v regióne Gagauzsko“ je
implementovaný prostredníctvom stáleho terénneho pracovníka kontraktora v Moldavsku, ktorý
nadviazal kontakty s relevantným organizáciami a realizoval úvodnú aktivitu so študentmi
Komratskej štátnej univerzity. Projekt „Nezávislá samospráva: predpoklad demokratizácie na
lokálnej úrovni“ nadväzuje na predchádzajúce spoločné aktivity strešných organizácií
miestnych samospráv v Moldavsku a v SR. V počiatočnej fáze realizácie sú projekty „Prístup k
pitnej vode v regióne Hincesti“ a „Budovanie kapacít miest v oblasti integrovaného mestského
plánovania“. Cieľom projektu „Perspektíva európskej budúcnosti moldavských regiónov“ je
zvýšenie povedomia o európskej integrácii v moldavských regiónoch s prevažne negatívnym
postojom k EÚ. Projekt „Podpora spracovania programu opatrení pre oblasť sanitácie vôd ako
súčasť plánov manažmentu povodí v Moldavsku“ má za cieľ zlepšenie funkčnosti systému
sanácie odpadových vôd a kontrolnej činnosti ochrany vôd v Moldavsku.
V priebehu roku 2014 sa podarilo v spolupráci s Veľvyslanectvom ČR v Kišiňove zadefinovať
spôsob realizácie trilaterálneho rozvojového projektu v Moldavsku. Ako téma bola zvolená
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voda a sanitácia vo vzdelávacích inštitúciách v okresoch Causeni a Leova. Slovenská strana sa
zameria na aktivity na školách a česká v materských školách. Výzva bola vyhlásená vo februári
2015.
CETIR
V roku 2014 bolo v spolupráci s Moldavskom realizovaných päť projektov CETIR. Išlo o
expertné návštevy/konzultácie ku komunikácii o európskych záležitostiach, študijnú cestu
predstaviteľov Kancelárie prezidenta Moldavska v SR, výmenu skúseností Zboru väzenskej a
justičnej stráže SR s moldavským partnerom, výmenu skúseností Protimonopolného úradu SR a
Rady pre konkurenciu Moldavska, zapojenie slovenských expertov do vysvetľovacej kampane
o EÚ v Moldavsku.
Mikrogranty
V roku 2014 bolo pre ZÚ Kišiňov schválených 20 mikrograntov. Táto forma podpory bola
veľmi žiadaná a pre menšie vidiecke komunity má veľký význam. Väčšina z nich bola
orientovaná na malé rekonštrukcie školských zariadení alebo inej občianskej vybavenosti obcí.
Dva mikrogranty boli určené na dodanie (použitých) vozidiel rýchlej zdravotnej pomoci pre
potreby moldavskej pohotovostnej služby.
Dobrovoľníci
V roku 2014 bol v rámci programu SlovakAid vyslaný jeden dobrovoľník, ktorý pracoval pre
neziskovú organizáciu ADRA Moldova v detskom centre.
Finančné príspevky
V septembri 2014 bola prostredníctvom finančného príspevku zo zdrojov SlovakAid podporená
platforma moldavských mimovládnych organizácií „Pro Europe“, združujúca 56 miestnych
subjektov a zameraná na podporu proeurópskeho smerovania krajiny. Príspevok bol určený na
pokrytie nákladov činnosti sekretariátu platformy počas prvých šiestich mesiacov jeho
fungovania.
Spolupráca SR a UNDP
V rámci tohto nástroja bol realizovaný program „Verejné financie pre rozvoj Posilňovanie
kapacít v oblasti verejných financií v krajinách Západného Balkánu a Spoločenstva nezávislých
štátov“. Viac informácií je v časti 3.2 materiálu.
V spolupráci s Regionálnou kanceláriou UNDP v Moldavsku pokračovala v roku 2014 aj
implementácia viacerých bilaterálnych projektov zameraných na prenos slovenských
reformných skúseností. Išlo o projekty v oblasti finančnej decentralizácie, podpory miestnych
samospráv, ochrany životného prostredia a predchádzania katastrofám. Projekty boli
financované zo Zvereneckého fondu SR – UNDP.
Vládne štipendiá
V akademickom roku 2014/2015 bolo udelených 6 štipendií vlády SR študentom z Moldavska
na štúdium na verejných vysokých školách na Slovensku. Ďalšie štipendium bolo udelené v
rámci Modernizačného programu Slovensko 21.

JUŽNÝ SUDÁN
V roku 2014 boli v Južnom Sudáne realizované 2 projekty, oba zamerané na
poľnohospodárstvo a s tým súvisiace zvýšenie potravinovej bezpečnosti.
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Prvý z projektov (z roku 2013) prispieva k posilneniu poľnohospodárskych spôsobov obživy,
ktoré sú dominantnou ekonomickou činnosťou v cieľovej oblasti. Posilnenie potravinovej
bezpečnosti sa realizuje predovšetkým cez zvýšenú efektivitu práce na poli a následný predaj
poľnohospodárskych produktov. Výsledkom projektu by malo byť zvýšenie výnosov 540
fariem o 50 % vďaka posilneniu praktických vedomostí a združovaniu do kooperatívnych
spoločenstiev. Intervencia sa zameriava aj na zvýšenie ziskov farmárov z predaja o 25 % a
ochranu životného prostredia. Druhý projekt (schválený v roku 2014) je zameraný na
zvyšovanie potravinovej bezpečnosti v oblasti Deim Zubeir na severe Južného Sudánu.
Hlavnými cieľmi projektu sú zvýšenie produkcie plodín z fariem, zvýšenie príjmov z
pestovania, spracovania a predaja plodín, zníženie negatívneho dopadu zhoršujúceho sa
životného prostredia na farmy. Cieľovou skupinou je 200 farmárskych komunít a nepriamo sa
aktivity dotknú až 9 500 obyvateľov v spádovej oblasti.

4.2 Program odovzdávania transformačných skúseností
Program odovzdávania transformačných skúseností je program technickej pomoci pre šesť
vybraných krajín západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo6)
a Východného partnerstva (Bielorusko, Gruzínsko, Ukrajina) orientovaný na prenos know-how
a skúseností SR z reformných a integračných procesov.

ALBÁNSKO
Rozvojová spolupráca s Albánskom bola v roku 2014 realizovaná formou malej dotačnej
schémy, cez CETIR, mikrogranty a vládne štipendiá.
Malá dotačná schéma
V roku 2014 boli pre Albánsko schválené dva projekty. Prvý projekt „Národný konvent o EÚ
v Albánsku“ je zameraný na inštitucionalizáciu verejnej debaty o otázkach európskej integrácie
na. Cieľom projektu je zapojenie širšej odbornej verejnosti (vládnych, mimovládnych,
podnikateľských a záujmových inštitúcií) do tvorby národných politík. Náplňou druhého
projektu „Zlepšovanie podnikateľského prostredia v Albánsku“ je zavedenie expertného
hodnotenia prijímanej legislatívy a jej dopadov na podnikanie, komparatívna analýza kvality a
bariér podnikateľského prostredia v Albánsku a na Slovensku s návrhom odporúčaní na zmeny
v Albánsku, boj proti korupcii a pod.
CETIR
V rámci uvedeného nástroja boli realizované tri aktivity, z toho jedna regionálna. V máji 2014
navštívila SR delegácia pracovníkov Kancelárie parlamentu Albánska a v júni 2014 sa
uskutočnil týždenný študijný pobyt (stáž) pracovníkov odboru parlamentných výskumných
služieb a odboru legislatívnych služieb Kancelárie parlamentu Albánska v Kancelárii NR SR.
Regionálnou aktivitou bol pracovný seminár zástupcov krajín západného Balkánu v oblasti
justície, v súvislosti s ich prístupovými rokovaniami do EÚ (kapitoly 23 a 24).
Mikrogranty
Mikrogrant s názvom „Tirana Green“ bol zameraný na osvetu detí základných škôl v triedení
odpadu.

6

V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99.
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Vládne štipendiá
V akademickom roku 2014/2015 boli udelené 3 štipendiá vlády SR albánskym študentom na
štúdium na verejných vysokých školách na Slovensku.

BOSNA A HERCEGOVINA
Rozvojová spolupráca SR s Bosnou a Hercegovinou v roku 2014 bola realizovaná formou
malej dotačnej schémy, poskytnutia mikrograntov, cez CETIR a vládne štipendiá.
Malá dotačná schéma
V roku 2014 bol pre Bosnu a Hercegovinu schválený projekt „Budovanie kapacít inštitúcií
v Bosne a Hercegovine v oblasti obnoviteľných zdrojov energie“. Projekt zhodnotí súčasnú
situáciu v Bosne a Hercegovine v oblasti udeľovania licencií, pravidiel trhu a praktík s cieľom
identifikovať možné prekážky investovania do obnoviteľných zdrojov energie. Realizáciou
projektu sa posilní kapacita ľudských zdrojov a vytvoria sa podmienky pre spoluprácu medzi
inštitúciami zo Slovenska a Bosnou a Hercegovinou.
Mikrogranty
V roku 2014 bolo poskytnutých 10 mikrograntov, z ktorých väčšina bola zameraná na nákup
prostriedkov (zariadení), ktoré zlepšia životné a pracovné podmienky občanov (8
mikrograntov). Jeden mikrogrant bol zameraný na podporou rozvoja podnikateľského
prostredia a jeden na vypracovanie štúdie o kompatibilite Ústavy Bosny a Hercegoviny s
európskymi štandardmi.
CETIR
V rámci tohto nástroja bola zrealizovaná študijná cesta pracovníkov Ministerstva zahraničného
obchodu a hospodárskych vzťahov Bosny a Hercegoviny venovaná implementácii smernice o
obmedzení emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení. Študijná
cesta poskytla informácie potrebné pre tvorbu príslušnej legislatívy. Druhou aktivitou bol
regionálny pracovný seminár zástupcov krajín západného Balkánu v oblasti justície, v súvislosti
s ich prístupovými rokovaniami do EÚ (kapitoly 23 a 24).
Vládne štipendiá
V rámci programu vládnych štipendií boli pre študentov z Bosny a Hercegoviny
v akademickom roku 2014/2015 poskytnuté 3 štipendiá na štúdium na verejných vysokých
školách na Slovensku.

KOSOVO7
Rozvojová spolupráca s Kosovom bola v roku 2014 realizovaná formou malej dotačnej schémy,
mikrograntov, cez CETIR a vládne štipendiá.
Malá dotačná schéma
V roku 2014 bol pre Kosovo schválený projekt „Budovanie kapacít občianskej spoločnosti
Severného Kosova prostredníctvom Slovenského fondu pre verejnú politiku na Balkáne“.
Cieľom projektu je prispieť k podpore demokratizačných procesov v severnom Kosove cez
zdieľanie skúseností slovenskej občianskej spoločnosti z participatívnej demokracie. Kolektívy
študentov, mladých ľudí a angažovaných MVO dostanú príležitosť spolupracovať so
slovenskými mentormi, ktorí prenesú slovenskú skúsenosť z budovania aktívnej občianskej
spoločnosti. Projekt stavia na skúsenostiach z úspešného pôsobenia Slovenského fondu pre
7

V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99.
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verejnú politiku na Balkáne.
Mikrogranty
V roku 2014 bolo v Kosove realizovaných 8 mikrograntov, sektorovo zameraných na
budovanie občianskej spoločnosti a spoluprácu vládneho a mimovládneho sektora. Smerovanie
mikrograntovej pomoci bolo najmä do menšinových a národnostných skupín. Väčšina
projektov bola zameraná na technickú pomoc a nákup rôzneho technického vybavenia.
CETIR
V rámci regionálnej aktivity sa konal pracovný seminár zástupcov krajín západného Balkánu
v oblasti justície, v súvislosti s ich prístupovými rokovaniami do EÚ (kapitoly 23 a 24).
Vládne štipendiá
V roku 2014 bolo po prvýkrát pre Kosovo poskytnutých 5 štipendií na štúdium na verejných
vysokých školách na Slovensku, pričom pri posudzovaní kandidátov sa prihliadalo na etnickú
kompozíciu Kosova.

BIELORUSKO
Rozvojová spolupráca s Bieloruskom bola v roku 2014 realizovaná formou malej dotačnej
schémy, cez CETIR a vládne štipendiá.
Malá dotačná schéma
V roku 2014 bol schválený projekt „Budovanie kapacít a zvyšovanie mobility zástupcov
občianskej spoločnosti na lokálnej a regionálnej úrovni“. Cieľom projektu je podporiť
demokratizačný proces v Bielorusku formou zdieľania transformačných skúseností SR v oblasti
budovania občianskej spoločnosti. Konkrétne ide o zvýšenie mobility zástupcov bieloruskej
občianskej spoločnosti a budovanie kapacít lokálnych MVO v regiónoch.
CETIR
V rámci CETIR boli zrealizované dve aktivity: 1) pracovná cesta zástupcov Slovenskej
lekárskej komory do Minska za účelom stretnutia vrcholných predstaviteľov a Bieloruskej
asociácie lekárov, 2) účasť bývalého splnomocnenca vlády SR pre prijatie eura na
medzinárodnej konferencii „Transformation Programe for Belarus: Regional Experience and
Challanges“.
Vládne štipendiá
Na akademický rok 2014/15 poskytla SR pre bieloruských študentov 1 štipendium na štúdium
na verejných vysokých školách na Slovensku.

GRUZÍNSKO
Rozvojová spolupráca s Gruzínskom bola v roku 2014 realizovaná formou malej dotačnej
schémy, cez CETIR, mikrogranty, dobrovoľnícky program a vládne štipendiá.
Malá dotačná schéma
V roku 2014 bol v Gruzínsku implementovaný projekt „Reforma bezpečnostného sektora
v Gruzínsku“. Projekt je zameraný na posilňovanie kapacít v oblasti reformy bezpečnostného
sektora, budovanie demokratických inštitúcií a zdieľanie skúseností z transformačného procesu
v SR. Koncom roka 2014 začala tiež implementácia projektu „Posilnenie procesu ochrany vôd
cez kontrolu vypúšťania odpadových vôd a monitoringu rizikových vodných útvarov
v Gruzínsku“.
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CETIR
Prostredníctvom CETIR boli zrealizované dve aktivity: 1) stáž diplomatky gruzínskeho
Ministerstva zahraničných vecí na MZVaEZ SR, 2) študijná cesta dvoch zástupcov Ministerstva
vnútra Gruzínska na Správe štátnych hmotných rezerv SR.
Mikrogranty
V roku 2014 bol udelený 1 mikrogrant zameraný na rekonštrukciu školskej knižnice na
miestnej základnej škole Saguramo.
Dobrovoľníci
V dobrovoľníckeho programu sa v Gruzínsku uskutočnili 4 pobyty slovenských dobrovoľníkov.
Vládne štipendiá
Na akademický rok 2014/15 poskytla SR pre gruzínskych študentov 2 štipendiá na štúdium na
verejných vysokých školách na Slovensku.

UKRAJINA
Rozvojová spolupráca s Ukrajinou bola v roku 2014 výrazne ovplyvnená prebiehajúcim
vojenským konfliktom. Prejavilo sa to výrazným nárastom objemu pomoci i počtu a rozsahu
aktivít. Rozvojová spolupráca bola realizovaná formou malej dotačnej schémy, cez CETIR,
mikrogranty, dobrovoľnícky program a vládne štipendiá.
Malá dotačná schéma
V roku 2014 prebiehala na Ukrajine realizácia 4 projektov, z toho 2 projekty boli schválené
v roku 2013.
Cieľom projektu „Skutočne spoločne - podpora komplexného rozvoja vidieka na Ukrajine
mobilizáciou miestnej medzi-sektorovej spolupráce a transferom slovenských skúseností“ je
zapojiť ukrajinskú vidiecku komunitu do plánovania, prípravy a realizácie rozvojových
projektov a posilniť kapacity miestnych aktérov rozvoja vidieka. Projekt „Európa v škole II“ je
zameraný na vytvorenie efektívnych nástrojov pre ďalšie vzdelávanie učiteľov v štyroch
regiónoch Ukrajiny (Zakarpatie, Odesa, Doneck a Žitomir). Cieľom projektu „Škola lokálnej
demokracie, Ukrajina – Slovensko“ je odovzdať skúsenosti z oblasti budovania autentickej
demokratickej samosprávy, komunitných iniciatív, občianskej participácie na miestnej úrovni,
ochrany práv, ale aj riešenia konfliktov a problémov pri rozvoji regiónov a komunít. Projekt
„Budovanie ukrajinskej občianskej spoločnosti prostredníctvom posilňovania kapacít
ukrajinských mimovládnych organizácií v oblasti reformy bezpečnostného sektora“ prispeje k
demokratizačným procesom na Ukrajine a k dobrej správe vecí verejných.
Mikrogranty
V roku 2014 boli na Ukrajine realizované 4 mikrogranty. Obsahovo boli zamerané na
zvyšovanie povedomia ukrajinského obyvateľstva o EÚ, zabezpečenie vybavenia pre centrum
pre zrakovo postihnuté deti predškolského veku, zabezpečenie vybavenia pre študentské
parlamentné centrum v Užhorode a zorganizovanie medzinárodnej konferencie pri príležitosti
20 rokov slovenských štúdií v Užhorode.
CETIR
Cez nástroj CETIR boli na Ukrajine realizované 4 projekty zamerané na reformu systému
stredoškolského vzdelávania, decentralizáciu verejnej správy, tréning ukrajinských lekárov
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v oblasti krízovej chirurgie a stáž diplomata ukrajinského Ministerstva zahraničných vecí na
MZVaEZ SR.
Vládne štipendiá
Na akademický rok 2014/15 poskytla SR pre ukrajinských študentov 3 štipendiá na štúdium na
verejných vysokých školách na Slovensku.

4.3 Program podnikateľských partnerstiev
Program podnikateľských partnerstiev je zameraný na zapájanie súkromného sektora do
rozvojových aktivít SlovakAid. Program podporuje synergiu medzi cieľmi slovenskej
rozvojovej spolupráce a podnikateľskými cieľmi v rozvojových krajinách. Výsledkom
programu je vznik nových partnerstiev s lokálnymi podnikateľmi.
Pre slovenské podnikateľské subjekty je otvorená malá dotačná schéma, start-upy. V roku 2014
bol schválený prvý projekt v rámci nástroja start-upov. Projekt s názvom „Informačnokomunikačné technológie v Keni“ je zameraný na tvorbu softwarových riešení pre sektor
kenského poistného trhu.
Zapájaniu podnikateľov do rozvojových aktivít napomáha aj nástroj spolupráce SR a UNDP a
Fond technickej spolupráce SR a EBOR (podrobnejšie v časti 3.1 a 3.2).
Viaceré z nástrojov zadefinovaných v Strednodobej stratégii bude možné využiť až po
schválení zákona o rozvojovej spolupráci, ktorý bude okrem iného obsahovať aj ustanovenia
upravujúce poskytovanie zvýhodnených vývozných úverov.
Pre rozvoj podnikateľských partnerstiev bolo dôležité rozbehnutie aktivít Platformy
podnikateľov v oblasti rozvojovej spolupráce v roku 2014. Pre jej efektívne fungovanie je však
potrebné, aby sa do jej činnosti zapojil relevantný počet podnikateľských subjektov.

4.4 Program humanitárnej pomoci
Počet a závažnosť humanitárnych kríz vo svete každoročne rastie a rok 2014 tento trend len
potvrdil. Ku kríze spojenej s vojnovým konfliktom v Sýrii pribudla v roku 2014 aj kríza na
Ukrajine, povodne na západnom Balkáne, či vírus eboly v západnej Afrike. SR reagovalo na
nové humanitárne výzvy promptne a operatívne. Celková humanitárna pomoc SR v roku 2014
dosiahla hodnotu 936 474 EUR, a to formou finančných príspevkov poskytnutých MZVaEZ
SR vo výške 519 869 EUR a materiálnej pomoci realizovanej Ministerstvom vnútra SR
a Ministerstvom obrany SR vo výške 416 605 EUR.
Štruktúra humanitárnej pomoci za rok 2014 je znázornená v tabuľke č. 5. Z nej vyplýva, že SR
poskytla najvyšší objem humanitárnej pomoci Bosne a Hercegovine vo výške 346 225
EUR (reakcia na májové povodne). Humanitárna pomoc v hodnote viac ako 200 000 EUR
smerovala na Ukrajinu a finančná pomoc sýrskym a palestínskym utečencom prekročila
100 000 EUR.
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Tabuľka č. 5 - Humanitárna pomoc SR poskytnutá v roku 2014
Krajina

Druh humanitárnej pomoci

Ukrajina

Humanitárna pomoc pre Červený
kríž Ukrajiny
Humanitárna pomoc pre
Ministerstvo obrany
Humanitárna pomoc pre
Ministerstvo obrany
Zdravotnícka starostlivosť
o ukrajinských občanov na území
SR
Humanitárna pomoc pre Kyjevské
mestské centrum detskej
neurochirurgie
Humanitárna pomoc pre
Ministerstvo zdravotníctva
Humanitárna pomoc MVO
ADRA Ukrajina
Humanitárna pomoc – školenie
expertov v oblasti odmínovania
(MO SR)
Humanitárna pomoc ukrajinským
občanom
Humanitárna pomoc ukrajinským
deťom
Humanitárna pomoc do
zvereneckého fondu NATO pre
Ukrajinu
Humanitárna pomoc pre
Ministerstvo bezpečnosti
Humanitárna pomoc pre Červený
kríž Bosna a Hercegovina (MV
SR + MO SR)
Humanitárna pomoc pre
Ministerstvo bezpečnosti
Humanitárna pomoc pre MVO
a Caritas Bosna a Hercegovina
Humanitárna pomoc pre Bosnu a
Hercegovinu
Humanitárna pomoc pre Červený
kríž Srbsko
Humanitárna pomoc pre
Srbskú republiku
Humanitárna pomoc pre MVO
Trag a Help

Bosna
a Hercegovina

Srbsko

Humanitárna
pomoc
materiálna
v EUR
11 282,10

Humanitárna
pomoc
finančná
v EUR

28 104,00
39 754,50
22 801,00
10 000
10 000
10 000
20 000
35 369
10 000
30 000
51 367,34
17 758,76
72 099,48
5 000
200 000
78 118,48
50 000
5 000
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Čierna Hora
Bielorusko
Afganistan

Libéria
Guinea
Jordánsko
Irak
Palestína
Libanon

Ministerstvo vnútra Čierna Hora
Humanitárna pomoc ukrajinským
deťom
Humanitárna pomoc pre
afganských vodičov vozidiel
zásobujúcich leteckú základňu
v Kandaháre
WHO – boj proti ebole
WHO – boj proti ebole
UNHCR Jordánsko – sýrski
utečenci
IOM – kurdskí utečenci
UNRWA Palestína
UNHCR Libanon – sýrski
utečenci

SPOLU

60 200,00
9 500
1 298,00

33 821,32
15 000
20 000
20 000
40 000
30 000
416 604,98

519 869,00

Pozn. Na materiálnej humanitárnej pomoci sa v roku 2014 podieľali okrem štátnych inštitúcií
aj mimovládne organizácie a súkromné firmy (napr. farmaceutické spoločnosti či obchodné
reťazce). Tieto údaje nie sú uvedené v tabuľke, keďže nejde o ODA.

4.5 Program vládnych štipendií
V súlade s teritoriálnym zameraním Programu vládnych štipendií, vymedzenom v Strednodobej
stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 – 2018, bolo na akademický rok 2014/2015
celkovo priznaných 48 nových štipendií a to nasledovne: Afganistan (6), Albánsko (3),
Bielorusko (1), Bosna a Hercegovina (3), Gruzínsko (2), Keňa (6), Kosovo (5), Moldavsko (6),
Mongolsko (4), Palestína (4), Ukrajina (3), Vietnam (5).
MŠVVŠ SR okrem toho financovalo výdavky spojené s poskytovaním štipendií vlády SR 306
študentom z partnerských krajín, ktorým bolo štipendium priznané v predchádzajúcich
akademických rokoch. Ďalej hradilo náklady na 68 študentov, ktorí študujú v SR v súlade
s bilaterálnymi medzinárodnými zmluvami, v rámci Modernizačného programu Slovensko 21
alebo sú poberateľmi nerecipročného štipendia MŠVVŠ SR. Bližšie informácie o výške
výdavkov MŠVVŠ SR sú uvedené v časti 3.4 tohto materiálu.

4.6 Program vysielania rozvojových pracovníkov a civilných expertov do
rozvojových krajín
Program vysielania dobrovoľníkov sa od roku 2012 stal integrálnou súčasťou rozvojových
aktivít SlovakAid a má pozitívnu odozvu v mimovládnom sektore, v médiách i v širšej
verejnosti. Jeho hlavným cieľom je podpora projektov a aktivít SlovakAid. Program zároveň
umožňuje mladým ľuďom získať praktickú skúsenosť s prácou v rozvojových krajinách.
Prispieva tak k budovaniu personálnych kapacít, ktoré majú následne možnosť uplatniť sa
v štátnych inštitúciách, rozvojových mimovládnych organizáciách, v akademickom alebo
súkromnom sektore. Súčasťou dobrovoľníckych projektov sú aktivity po návrate dobrovoľníka,
ako napríklad prezentácie na školách alebo na podujatiach určených širšej verejnosti. Program
tak prispieva aj k zvyšovaniu verejnej informovanosti a k podpore rozvojového vzdelávania.
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V roku 2014 bolo schválených 43 žiadostí o podporu vysielania dobrovoľníkov do 15
rozvojových krajín v celkovej sume vyše 200 tis. EUR. Ide o takmer dvojnásobný nárast oproti
roku 2013, kedy bolo schválených 24 žiadostí v sume 134 tis. EUR.
V roku 2014 aktualizovalo MZVaEZ SR programový dokument k vysielaniu dobrovoľníkov,
ktoré podrobne definuje pravidlá a podmienky tohto programu.
Už tri roky sa teší veľkej pozornosti aj slávnostné udeľovanie cien najlepším dobrovoľníkom
vyslaným v rámci SlovakAid, ktoré sa koná v priestoroch MZVaEZ SR pod záštitou
PPVaMiZVaEZ SR M. Lajčáka. Oceňovanie dobrovoľníkov za rok 2014 sa konalo v januári
2015.
MZVaEZ SR sa aj minulý rok podieľalo aj na aktivitách krízového manažmentu mimo územia
SR prostredníctvom pôsobenia civilného experta v misii EUMM v Gruzínsku.

4.7 Program rozvojového vzdelávania a verejnej informovanosti v SR
V roku 2014 boli aktivity rozvojového vzdelávania realizované v rámci Akčného plánu pre
plnenie úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na rok 2014, ktorý
tvoril Prílohu č. 3 Strednodobej stratégie (schválená vládou SR 15. 1. 2014).8 Ich súčasťou bolo
aj schválenie troch projektov MZVaEZ SR v rámci výzvy na rozvojové vzdelávanie
v kontrahovanej hodnote 97 685 EUR. Úplné vyhodnotenie plnenia Akčného plánu za rok 2014
je súčasťou materiálu Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2015,
schváleného vládou SR 14. 1. 2015.9
S cieľom zvyšovať povedomie slovenskej laickej a odbornej verejnosti, médií a iných
relevantných aktérov o rozvojovej spolupráci, ako aj ich zainteresovanosť na uvedenej
problematike, realizovalo, resp. spolufinancovalo MZVaEZ SR/SAMRS v roku 2014 viacero
aktivít v oblasti verejnej informovanosti. V októbri sa konal tradičný Rozvojový deň v Starej
tržnici a medzinárodná rozvojová konferencia, ktorej súčasťou bolo aj udeľovanie cien
SlovakAid. Výsledkom novinárskej cesty do Moldavska boli 3 reportáže v RTVS. SAMRS
pripravil televízny spot SlovakAid a dokumentárne filmy o rozvojovej spolupráci
s Moldavskom a s Keňou. Bolo vydaných viacero informačných materiálov a brožúr. Výraznou
zmenou prešlo webové sídlo agentúry www.slovakaid.sk.

4.8 Program budovania kapacít
V rámci Programu budovania kapacít boli v roku 2014 realizované viaceré aktivity.
Na základe výzvy na budovanie kapacít, zameranej na podporu implementačných a
koordinačných kapacít slovenských mimovládnych organizácií a podnikateľských subjektov,
ktoré aktívne spolupracujú v záujmových združeniach a strešných organizáciách, MZVaEZ SR
schválilo dva projekty v kontrahovanej sume 55 000 EUR.
S cieľom zvýšiť odbornosť zamestnancov verejnej správy pôsobiacich v rozvojovej agende
realizovalo MZVaEZ SR v spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity pilotný vzdelávací program „Medzinárodná rozvojová spolupráca a humanitárna
pomoc“. Jeho cieľom bolo odovzdať vybraným účastníkom, ktorí pôsobia alebo v budúcnosti
8
9

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23178
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24201
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budú pôsobiť v systéme ODA, nielen základné teoretické poznatky, ale predovšetkým praktické
skúsenosti a zručnosti, či už v rámci projektového manažmentu, monitoringu, hodnotenia
efektívnosti, alebo rozhodovania o strategickom smerovaní rozvojovej spolupráce. Program
absolvovali zástupcovia z ministerstiev, samosprávy a mimovládnych organizácií.
Absolventský diplom si prevzalo 21 osôb. Popri lektoroch z akademickej obce sa do programu
zapojili aj rozvojoví diplomati rezortu zahraničia, predstavitelia mimovládnych organizácií
s bohatými skúsenosťami z realizácie projektov, ako aj zástupcovia tradičných bilaterálnych
donorov z Írska a Kanady. Na rok 2015 bolo pripravené pokračovanie vzdelávacieho programu
„Aktuálne trendy v rozvojovej agende a príprava na predsedníctvo v Rade EÚ“.
V snahe zvýšiť angažovanosť slovenských podnikateľov v rozvojovej spolupráci vytvorilo MF
SR v projekte „Partnerstvo Slovenskej republiky a UNDP pre výsledky v medzinárodnej
rozvojovej spolupráci“ predpoklad pre kontaktné miesto pre podnikateľský sektor (tzv. PSLO –
Private Sector Liaison Officer). Úlohou PSLO bude najmä poskytovať informácie o
nadchádzajúcich tendroch/projektoch medzinárodných finančných inštitúcií a medzinárodných
organizácií, vrátane EBOR, Svetovej banky a agentúr OSN, a školiť firmy a konzultantov o
procesoch obstarávania, vytvárania konzorcií a vyjednávania. V decembri 2014 UNDP
vyhlásilo verejnú súťaž na predloženie ponúk. PSLO začne svoju činnosť v roku 2015.
So zámerom zvýšiť počet slovenských subjektov participujúcich na projektoch financovaných
z grantov Európskej komisie v rámci jej rozvojových nástrojov pokračovalo MZVaEZ SR
v podpore realizácie projektov, ktoré už získali zdroje EK. V roku 2014 rezort zahraničia
schválil financovanie dvoch projektov v kontrahovanej hodnote 41 732 EUR, oba zamerané na
globálne vzdelávanie.
V oblasti skvalitňovania evidencie a štatistického vykazovania rozvojovej spolupráce SR bol,
na základe spolupráce MZVaEZ SR a MF SR, v januári 2014 aktivovaný systém pre evidenciu
a vykazovanie rozvojových tokov DEV. Uvedený systém umožnil SR po prvýkrát zaslať
Výboru OECD pre rozvojovú pomoc dáta o rozvojových tokoch za rok 2013 v požadovanej
detailnej štruktúre. Údaje zo systému DEV boli na jeseň 2014 zverejnené na novej webovej
stránke www.slovakdev.sk, ktorá v prehľadnej a graficky zaujímavej podobe prezentuje dáta o
rozvojovej pomoci poskytovanej SR.
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5. Vyhodnotenie logickej matice Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 – 2018

Cieľ Skvalitnenie
mechanizmu
rozvojovej
spolupráce
1. Efektívne
nastavenie
legislatívneho
rámca

Výsledok

Novelizácia zákona č.617/2007 Z. z.
o oficiálnej rozvojovej pomoci
a o doplnení zákona č.575/2001 Z. z.
o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov
Novelizácia výnosov č. 134/2011 a
č.135/2011

Cieľový
Termín

2016

2016

2. Kvalitné
nastavenie
strategického
rámca

CSP pre Afganistan a CSP pre
Moldavsko vypracované
2014

Vypracovaná Národná stratégia
globálneho vzdelávania na roky

2016

Zodpovedné
rezorty

MZVaEZ SR

Indikátor

Schválenie návrhu
novelizovaného zákona v
NR SR

Schválenie návrhov
novelizovaných výnosov
príslušnou stálou
MZVaEZ SR
pracovnou komisiou
Legislatívnej rady vlády
SR
Zohľadnenie konzultácií
s kľúčovými aktérmi
aktívnymi v Afganistane
a v Moldavsku
MZVaEZ SR
Schválenie návrhu CSP
pre Afganistan a
schválenie návrhu CSP pre
Moldavsko vedením
MZVaEZ SR
MŠVVaŠ SR a Schválenie návrhu
MZVaEZ SR Národnej stratégie

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2014
Návrh nového zákona
o rozvojovej spolupráci je
v procese prípravy.

Nové výnosy
k jednotlivým finančným
nástrojom sú v procese
prípravy.

CSP pre Moldavsko bol
schválený vedením rezortu
7. 5. 2014.
CSP pre Afganistan bol
schválený vedením rezortu
29. 5. 2014.
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Cieľ Skvalitnenie
mechanizmu
rozvojovej
spolupráce

Výsledok

Cieľový
Termín

2017 – 2021
Stratégia multilaterálnej rozvojovej
spolupráce SR vypracovaná

2015

Koncepcia k Programu odovzdávania
transformačných skúseností
vypracovaná
2014

Koncepcia k Programu vládnych
štipendií vypracovaná
2015

3. Posilnenie
finančného rámca

Zvýšený objem bilaterálnej ODA
v závislosti od vývoja ekonomickej
situácie v SR
každoročne

Zodpovedné
rezorty

Indikátor

globálneho vzdelávania na
roky 2017 – 2021 vládou
SR
Schválenie návrhu
MZVaEZ SR a Stratégie multilaterálnej
rozvojovej spolupráce SR
MF SR
vládou SR
Zohľadnenie vyhodnotenia
predchádzajúcich aktivít
Schválenie návrhu
MZVaEZ SR koncepcie k Programu
odovzdávania
transformačných
skúseností
Zohľadnenie vyhodnotenia
predchádzajúcich aktivít
MZVaEZ SR a Schválenie návrhu
MŠVVaŠ SR koncepcie k Programu
vládnych štipendií vládou
SR
Percentuálny nárast ODA
SR v porovnaní
MZVaEZ SR a s predošlým kalendárnym
relevantné
rokom
ÚOŠS

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2014

V rámci parciálneho
plnenia úlohy bol
vypracovaný a vedením
rezortu schválený
(5. 2. 2015) programový
dokument k CETIR

V roku 2014 SR poskytla
celkovú ODA vo výške
61,3 mil. EUR, čo
predstavuje podiel na
HND 0,08 %. V porovnaní
s rokom 2013 vzrástla
bilaterálna ODA o takmer
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Cieľ Skvalitnenie
mechanizmu
rozvojovej
spolupráce

4. Posilnenie
koherencie
politík pre rozvoj

Výsledok

Cieľový
Termín

Zodpovedné
rezorty

Aktívne zapájanie rezortov do práce
Koordinačného výboru
každoročne

MZVaEZ SR

Stratégia koherencie politík pre
rozvoj vypracovaná

Podnikatelia zapojení do projektov
SlovakAid

Počet rokovaní
Koordinačného výboru, 3x
ročne
Schválenie stratégie
koherencie politík pre
rozvoj vládou SR

2016

5. Zvýšenie
zapojenia aktérov
do rozvojovej
spolupráce SR

Indikátor

každoročne

MZVaEZ SR
a iné rezorty

MZVaEZ SR

Počet podnikateľov
zapojených do aktivít
SlovakAid vrátane
partnerstiev s inými

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2014
7 %. Celkovo však nastal
pokles ODA SR o 5,1 %
v dôsledku zaplatenia
povinných členských
príspevkov SR do
niektorých
medzinárodných
organizácií za rok 2014
v predstihu, v roku 2013.
V roku 2014 sa uskutočnili
3 zasadnutia
Koordinačného výboru pre
rozvojovú spoluprácu SR.
V septembri 2014 vznikla
pod Koordinačným
výborom pre rozvojovú
spoluprácu SR Pracovná
skupina pre koherenciu
politík pre rozvoj, ktorá
o.i. prispeje k tvorbe
stratégie. Skupina zasadala
po prvýkrát 5. 11. 2014.
V roku 2014 boli
podporené 2 projekty
predložené podnikateľmi,
resp. združením
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Cieľ Skvalitnenie
mechanizmu
rozvojovej
spolupráce

Výsledok

Cieľový
Termín

Zodpovedné
rezorty

Indikátor

aktérmi, 5 ročne

Mestá a obce zapojené do projektov
SlovakAid

Počet miest a obcí
zapojených do aktivít
SlovakAid vrátane
partnerstiev s inými
aktérmi, 2 ročne
každoročne

Poslanci NR SR a Európskeho
parlamentu zapojení do rozvojovej
spolupráce SR

každoročne

MZVaEZ SR

MZVaEZ SR

Počet podujatí za účasti
poslancov NR SR a
Európskeho parlamentu,
2x ročne

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2014
podnikateľských
subjektov. Platforma
podnikateľov pre
zahraničnú rozvojovú
spoluprácu úzko
spolupracovala s rezortom
na rozvojových aktivitách
SlovakAid.
V období 12/2013 – máj
2014 ZMOS realizoval
projekt s partnerskou
organizáciou CALM
z Moldavska.
Od roku 2014 pokračuje
ZMOS v uvedenej
spolupráci
v nadväzujúcom projekte,
financovanom
z prostriedkov SlovakAid.
ZMOS je zapojený aj do
aktivít Európskeho roka
rozvoja 2015.
Poslanci NR SR sa
zúčastnili zasadnutí
Koordinačného výboru pre
rozvojovú spoluprácu SR.
Participovali aj na
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Cieľ Skvalitnenie
mechanizmu
rozvojovej
spolupráce

Výsledok

Cieľový
Termín

Zodpovedné
rezorty

Indikátor

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2014
návštevách zástupcov
OECD v SR.

Slovenské subjekty zapojené do
rozvojových projektov
spolufinancovaných z grantov EK

každoročne

MZVaEZ SR

Slovenské subjekty zapojené do
rozvojových projektov v rámci
medzinárodných finančných
inštitúcií
každoročne

Kontaktné miesto pre podnikateľský
sektor vytvorené
2015

Počet projektov
spolufinancovaných z
grantov EK, v ktorých sú
zapojené slovenské
subjekty, 5 ročne
Počet projektov v rámci
medzinárodných
finančných inštitúcií,
do ktorých sa zapojili
slovenské subjekty, 5
ročne

MF SR

Kontaktné miesto
poskytuje konzultácie
MF SR,
o podnikateľských
MZVaEZ SR a príležitostiach
SARIO
v rozvojových krajinách
poskytovaných
medzinárodnými

V roku 2014 boli
schválené 2 projekty
spolufinancované
z grantov EK.
Na základe dostupných
informácií za rok 2014
slovenské subjekty
realizujú 11 projektov v
rámci medzinárodných
finančných inštitúcií, z
toho:
- 4 projekty financované z
Fondu technickej
spolupráce SR a EBOR
- 5 projektov EBOR
- 2 projekty Svetovej
banky.
V rámci spoločného
projektu SR s UNDP MF
SR vytvorilo predpoklad
pre kontaktné miesto pre
podnikateľský sektor (tzv.
PSLO – Private Sector
Liaison Officer). V
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Cieľ Skvalitnenie
mechanizmu
rozvojovej
spolupráce

Výsledok

Cieľový
Termín

Zodpovedné
rezorty

Indikátor

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2014

finančnými inštitúciami
záujemcom na dennej báze

6. Skvalitnenie
monitorovania
a evaluácie

Stratégia monitorovania a evaluácie
vypracovaná

Evaluácie realizované na základe
schválenej stratégie

7. Zlepšenie
štatistického
vykazovania
rozvojových
tokov SR

Aktivácia online systému pre
evidenciu a vykazovanie
rozvojových tokov SR

8.Zvýšenie
transparentnosti
v súlade so
záväzkami

Spoločný otvorený štandard pre
zverejňovanie informácií
implementovaný

2014

MZVaEZ SR

každoročne

MZVaEZ SR

2014

2015

MZVaEZ SR

MZVaEZ SR

decembri 2014 UNDP
vyhlásilo verejnú súťaž na
predloženie ponúk. PSLO
začne svoju činnosť v roku
2015.
Schválenie návrhu
Stratégia monitorovania
strategického dokumentu a evaluácie bilaterálnej
k monitorovaniu
rozvojovej spolupráce SR
a evaluácii vedením
bola schválená vedením
MZVaEZ SR
rezortu 2. 10. 2014.
Realizované evaluácie 2x
V roku 2014 neboli
ročne
realizované žiadne
evaluácie vzhľadom na
tvorbu stratégie.
Dáta o rozvojových tokoch Systém pre evidenciu
SR zasielané do OECD sú a vykazovanie
v súlade s požiadavkami
rozvojových tokov DEV
DAC/OECD
bol aktivovaný v januári
2014 a dáta o rozvojových
tokoch SR za rok 2013
boli zaslané DAC/OECD
v požadovanej štruktúre
v septembri 2014.
Zverejňovanie
V roku 2014 bolo spustené
komplexných a aktuálnych nové webové sídlo
informácií na webovom
agentúry SAMRS,
sídle MZVaEZ
poskytujúce detailnejšie
37

Cieľ Skvalitnenie
mechanizmu
rozvojovej
spolupráce
z Busanu

9. Posilnenie
personálnych
kapacít štátnej
správy v oblasti
rozvojovej
spolupráce

Výsledok

Cieľový
Termín

Zodpovedné
rezorty

Indikátor

SR/SAMRS v súlade
s otvoreným štandardom

Rotačný mechanizmus diplomatov a
rozvojových pracovníkov MZVaEZ
SR/SAMRS zavedený

2015

MZVaEZ SR

2014,
následne
každoročne
po
vyhodnotení
pilotnej
aktivity

MZVaEZ SR

Pilotný vzdelávací program
zamestnancov štátnej správy
a územnej samosprávy vytvorený

Vyslanie rozvojových
diplomatov na ZÚ SR vo
všetkých 3 programových
krajinách
Vzdelávací program dokument schválený
Diplomatickou akadémiou
MZVaEZ SR
Zohľadnenie konzultácií
o potrebách s kľúčovými
aktérmi
Počet vzdelávacích aktivít,
1 (časová dotácia 30
hodín)
Počet absolventov
vzdelávacieho programu,
25 ročne

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2014
informácie o SlovakAid.
Rovnako bola spustená
nová webová stránka
www.slovakdev.sk,
poskytujúca komplexné
štatistické dáta
o rozvojovej spolupráci
SR.
V roku 2014 boli na ZÚ
Kišiňov a ZÚ Nairobi
vyslaní prví rozvojoví
diplomati.
V období 4. 3. -27. 5. 2014
realizoval rezort
v spolupráci s Trnavskou
univerzitou pilotný
vzdelávací program
„Medzinárodná rozvojová
spolupráca a humanitárna
pomoc“, ktorý úspešne
absolvovalo 21 osôb. Na
rok 2015 bolo pripravené
pokračovanie
vzdelávacieho programu
„Aktuálne trendy
v rozvojovej agende
a príprava na
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Cieľ Skvalitnenie
mechanizmu
rozvojovej
spolupráce

Výsledok

Cieľový
Termín

Zodpovedné
rezorty

Indikátor

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2014
predsedníctvo v Rade
EÚ“, ktorý bol zahájený
20. 2. 2015.

10. Zefektívnenie
implementačného
rámca

Nové nástroje bilaterálnej rozvojovej
spolupráce (blokové dotácie, startup, úvery s grantovým elementom,
dodávanie tovarov a služieb)
pripravené a schválené

Zavedenie nových
nástrojov
Implementácia nových
nástrojov v praxi
Priebežne

MZVaEZ SR

Príručka k prierezovým témam
rozvojovej spolupráce vypracovaná
2015

11. Zvýšenie
podpory
verejnosti pre
aktivity
SlovakAid
a globálne témy

MZVaEZ SR

Podujatia určené verejnosti
zorganizované
každoročne

MZVaEZ SR

Vypracovaná príručka
(publikácia
/dokument) a jeho
zverejnenie na webovom
sídle SAMRS/MZVaEZ
SR
Aplikácia príručky v rámci
projektového cyklu
Počet podujatí
organizovaných pre
verejnosť, 4x ročne

V roku 2014 bol schválený
1 projekt v rámci výzvy
Start-up a prebehli
intenzívne konzultácie
medzi MZVaEZ SR, MF
SR a Eximbankou SR
o príprave schémy pre
poskytovanie
zvýhodnených vývozných
úverov.

Rezort v spolupráci
s ďalšími aktérmi
SlovakAid
spoluorganizoval viacero
podujatí, napr. Rozvojový
deň 14. 10. 2014,
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Cieľ Skvalitnenie
mechanizmu
rozvojovej
spolupráce

Výsledok

Cieľový
Termín

Zodpovedné
rezorty

Médiá zapojené do aktivít SlovakAid

Indikátor

Výsledky prieskumu
verejnej mienky (napr.
Eurobarometer)
potvrdzujúce podporu
aktivít SlovakAid zo
strany slovenskej
verejnosti

každoročne

MZVaEZ SR

Vyhodnotenie plnenia za
rok 2014
medzinárodnú rozvojovú
konferenciu krajín V4
15. 10. 2014. Finančne
podporil organizáciu
festivalu Jeden svet.
Rezort zrealizoval:
- novinársku cestu RTVS
do Moldavska (výstupy - 2
reportáže v Televíznych
novinách, 1 reportáž
v relácii Svet v obrazoch
a podklad pre
dokumentárny film);
- promo trailer SlovakAid;
- hudobnú skladbu k
Európskemu roku rozvoja
2015.
Pozitívny trend vnímania
rozvojovej spolupráce
slovenskou verejnosťou
potvrdzujú výsledky
z ostatného Eurobarometra
(http://ec.europa.eu/public
_opinion/archives/ebs/ebs_
421_en.pdf).
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Príloha č. 1
Bilaterálna ODA SR v roku 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Podiel SR na projektoch rozvojovej spolupráce Medzinárodného
vyšehradského fondu na západnom Balkáne a vo Východnom
Partnerstve

1 943 236,3
407 270,0

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

33 743,0

Účasť SR v pozorovateľských volebných misiách OBSE (Bosna
a Hercegovina, Macedónsko, Ukrajina)
Špeciálna monitorovacia misia OBSE na Ukrajine

15 601,2
19 078,2

Príspevok SR na aktivity SSR v rámci OBSE

40 000,0

Dobrovoľný príspevok SR do ICRC – Medzinárodný výbor Červeného
kríža

28 997,5

Príspevok do ANA Trust Fund – financovanie udržateľnosti
afganských národných bezpečnostných síl
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 (Spoločný projekt SR a UNDP, Spoločenstvo
demokracií, projekt ECFR/CARE, Globálne partnerstvo pre efektívnu
rozvojovú spoluprácu, Pro Europe Platform Moldavsko, Fond OSN
pre mediáciu)
Finančná humanitárna pomoc
Vysielanie dobrovoľníkov
Rozvojové projekty realizované v SR – 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
Medzinárodné policajné misie:
EUPOL - EU Police Mission in Afghanistan, EUPOL COPPS - EU
Co-ordinating Office for Palestinian Police Support, EUMM - EU
Monitoring Mission in Georgia, EULEX - EU Rule of Law Mission,
Kosovo, EUBAM - EU Border Assistance Mission to Moldova and
Ukraine, OBSE Kirgizsko, OBSE Macedónsko, OBSE Ukrajina,
OBSE Tadžikistan
Žiadatelia o azyl - plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 480/2002
Ministerstvo obrany SR
Humanitárna pomoc

421 336,5
977 209,9
3 985 306,6
2 063 045,7
271 835,8
141 906,4

270 449,0
499 869,0
202 150,6
200 549,1
335 501,0
2 029 212,4
411 250,7
874 481,0

743 480,7
24 056,8
777,0
24 056,8
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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
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Štipendiá
FF UK - projekt Slovenčina ako cudzí jazyk
Výdavky na učiteľov, lektorov a materiálnu pomoc
Administratívne výdavky
Ministerstvo financií SR
Finančný príspevok do Fondu technickej spolupráce SR a EBOR
Finančný príspevok do regionálneho fondu EBOR E5P
Spoločný projekt SR a UNDP
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
SPOLU EUR

24 777,0
24 777,0
24 000,0
24 000,0
2 353 170,0
1 668 279,1
3 500,0
651 884,9
29 506,0
2 622 940,7
2 000 000,0
50 000,0
200 000,0
20 322,5
250,0
88 434,2
263 934,0
13 006 699,8
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Príloha č. 2
Multilaterálna ODA SR v roku 2014
Organizácia
UN – organizácie OSN
UN – United Nations (OSN –
Organizácia spojených národov)
UNESCO – UN World Heritage
Fund (Fond svetového dedičstva)
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)
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
UNFPA – UN Population Fund
(Populačný fond OSN)
WFP – World Food Programme
(Svetový potravinový program) –
dobrovoľný príspevok

Rezort/
inštitúcia

ODA
koeficient

Uhradené
(EUR)

ODA
(EUR)

MZVaEZ SR

0,18

3 288 087,88

2 403 048,29
591 855,82

MZVaEZ SR

0,6

4 194,59

2 516,75

MZVaEZ SR

0,6

4 194,59

2 516,75

MZVaEZ SR

0,07

21 790,90

1 525,36

MZVaEZ SR

0,07

107 606,81

7 532,48

MZVaEZ SR

0,07

309 801,97

21 686,14

MZVaEZ SR

0,07

507 010,31

35 490,72

MZVaEZ SR

0,07

71 072,72

4 975,09

MZVaEZ SR

0,07

646 975,30

45 288,27

MZVaEZ SR

0,07

202 861,72

14 200,32

MZVaEZ SR

0,07

235 440,30

16 480,82

MZVaEZ SR

0,07

16 610,61

1 162,74

MZVaEZ SR

1

10 000,00

10 000,00

MZVaEZ SR

1

5 000,00

5 000,00

MZVaEZ SR

1

12 640,09

12 640,09
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UNHCR – UN Office of the
United Nations High
Commissioner for Refugees (Úrad
Vysokého komisára OSN pre
utečencov)
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)
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

MZVaEZ SR

1

10 000,00

10 000,00

MŽP SR

0,61

76 186,00

46 473,46

MŽP SR

1

40 644,40

40 644,40

MŽP SR

0,04

91 909,02

3 676,36

MH SR

1

174 798,00

174 798,00

MPRV SR

1

12 833,00

12 833,00

MPRV SR

0,51

426 054,34

217 287,71

MPSVaR SR

0,6

536 328,58

321 797,31

MDVa RR
SR
MDVaRR SR

0,16

102 991,70

16 478,67

0,18

131 753,40

23 715,61

ÚPV SR

0,03

112 077,35

3 362,32

MZ SR

0,76

633 755,68

481 654,32

ÚJD SR

0,33

494 666,00

163 239,78

ÚJD SR

1

114 216,00

114 216,00
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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)
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
DCAF – Geneva Centre for the
Democratic Control of Armed
Forces
OIF – International Organisation
of the Francophonie
(Medzinárodná organizácia
Frankofónie)
IOM – International Organization
for Migration (Medzinárodná
organizácia pre migráciu) –
dobrovoľný príspevok
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

MF SR

1

37 490 000,00

44 569 056,43
37 490 000,00

MF SR

1

476 008,00

476 008,00

MF SR

1

6 603 048,43

6 603 048,43

MF SR

1

70 000,00

900 000,00
70 000,00

MF SR

1

830 000,00

830 000,00

MZVaEZ SR

1

16 336,00

409 648,45
16 336,00

MZVaEZ SR

1

5 000,00

5 000,00

MZVaEZ SR

1

10 507,00

10 507,00

MV SR

1

65 463,53

65 463,53

MŽP SR

1

268 125,96

268 125,96

MŽP SR

1

8 969,61

8 969,61

MPRV SR

1

25 490,00

25 490,00

MPRV SR

1

9 756,35

9 756,35
48 281 753,17
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Príloha č. 3
Prehľad aktivít CETIR realizovaných v roku 2014
Partnerská
krajina
Albánsko

Bielorusko

Bosna
a Hercegovina
Čierna Hora

Gruzínsko

Irak
Macedónsko

Téma projektu
Študijná návšteva vedúcej Kancelárie
parlamentu Albánska v Kancelárii NR SR
Týždenný študijný pobyt (stáž) pracovníkov
odboru parlamentných výskumných služieb
a odboru legislatívnych služieb Kancelárie
parlamentu Albánskej republiky v Kancelárii
Národnej rady Slovenskej republiky
Pracovná cesta zástupcov Slovenskej lekárskej
komory do Minska - stretnutie vrcholných
predstaviteľov a Bieloruskej asociácie lekárov
Účasť bývalého splnomocnenca vlády SR pre
prijatie Eura Igora Baráta na pripravovanej
medzinárodnej konferencii v Minsku
„Transformation Program for Belarus:
Regional Experience and Challenges“
Pracovná cesta predstaviteľov Ministerstva
zahraničného obchodu a hospodárskych
vzťahov BaH (MZOaHV) na Slovensko
Študijná návšteva - Boj proti organizovanému
zločinu a korupcii, posilňovanie
medzinárodnej justičnej spolupráce a systému
výkonu trestných sankcií v kontexte
európskych integrácií z pohľadu Ministerstva
spravodlivosti, súdov a prokuratúry
Stáž čiernohorskej diplomatky Ministerstva
zahraničných vecí a európskych integrácií
Čiernej Hory Sanji Radović na MZVaEZ SR,
MH SR a MŽP SR
Dve študijné cesty pracovníkov Úradu pre
školstvo Čiernej Hory do SR – spolupráca so
Štátnou školskou inšpekciou SR
Boj proti organizovanému zločinu a korupcii –
vybrané aspekty z pohľadu Ministerstva vnútra
Čiernej Hory
Krátkodobá stáž diplomatky MZV Gruzínska
Any Lominadze na MZVaEZ SR
Študijná cesta expertov z Gruzínska – Odbor
štátnych hmotných rezerv MV GE
Študijná cesta zamestnancov Ministerstva
ľudských práv Irackej republiky – metodika
dokumentovania porušovania ľudských práv
Študijná návšteva riaditeľky oddelenia pre
vzdelávanie a komunikáciu Parlamentnej
knižnice a legislatívneho archívu
Parlamentného inštitútu Macedónskej
republiky, pani Emrije Zuberi
Stáž macedónskeho diplomata
MZVMacedónska P. Jorgakieskeho na

Termín
realizácie
12.-14. máj

Rozpočet

1.– 7. jún

2582,59 €

2137,3€

20.-21. január
1958,88 €
16. -18. apríl
768,06€

24.-27. jún

4319,72 €

1 -5. apríl
9395,21 €

2.-29. marec
1731,67 €
19.-22.marec
9.-11.apríl

2950,64 €
3481,75 €

7.-10. október
2686,60 €
14. september 24. október
26. - 29. október
24.-28. august

2664,4 €
1935,34 €
2641,78 €

2.-8. február
964,61 €

13.máj -14.jún

1996,27 €
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Moldavsko

MZVaEZ SR
Študijná cesta predstaviteľov Kancelárie
prezidenta republiky Moldavskej republiky na
Slovensko
Plánované krátkodobé ZPC veľvyslanca Petra
Michalka (VZÚ Atény), bývalého politického
poradcu EUSR pre Moldavsko, do Moldavska
Výmenné stáže medzi Zborom väzenskej a
justičnej stráže (ZVJS) a Väzenskou službou
Moldavska v roku 2014 (2x cesta na
Slovensko, 2x cesta do Moldavska)

Srbsko
Ukrajina

Vietnam

Západný Balkán
(SK V4 PRES)
Západný Balkán
(SK V4 PRES –
Japonsko)

Vyslanie expertov Protimonopolného úradu
SR na krátku pracovnú cestu do Kišiňova –
podpora posilňovania kapacít Rady pre
hospodársku súťaž Moldavskej republiky
Speaking tours pre Moldavsko - zapojenie
slovenských expertov do vysvetľovacej
kampane o EÚ v Moldavsku (Š. Füle)
Študijná návšteva „Odpadové hospodárstvo“;
Ministerstvo energetiky, rozvoja a ŽP
Tréningy v oblasti krízovej chirurgie pre
ukrajinských lekárov
Reforma systému stredoškolského vzdelávania
v Ukrajine podľa európskeho vzoru - študijná
návšteva na Slovensku
Krátkodobá stáž diplomata MZV Ukrajiny
Andriia Filipchuka na MZVaEZ SR
Prenos skúseností z oblasti decentralizácie
miestnej a regionálnej samosprávy (oblasť
Poltava)
Výmena najlepších skúseností v oblasti
nelegálnej migrácie, prevádzačstva a
obchodovania s ľuďmi“ - workshop
organizovaný Národnou jednotkou boja proti
nelegálnej migrácii ÚHCP P PZ
Western Balkan Expert Network – justícia
Pracovný seminár zástupcov ZB
Workshop "Project on Establishment and
Promotion of Mentoring Service for Small and
Medium Enterprises in the Western Balkans"
organizovaný v rámci spoločného rozvojového
projektu krajín V4 a Japonska pre krajiny ZB
(Srbsko, BiH, Čierna Hora) zameraného na
podporu rozvoja súkromného sektora (s
dôrazom na poradenstvo pre SME)

9.-13. marec
4312,58 €
8.-13. február
25.-28. marec
2.-5. jún
25.-28. október
22.-25. apríl
(MD)
13.-16. máj (SK)
8.-12. september
(MD)
21.-24. október
(SK)
30. september-3.
október

2350,3 €

jún –október
p. Igor Barát /
11.-14. júna
30. september – 3.
október
30. jún – 4. júl

951 €

16.-19. september

5207,81 €

28. september –
10. október

1022,38 €

5973,23 €
2271,58 €
2114,9 €
2572,11 €

2737,17 €

2254,32 €
1800,88 €

28. – 31. október
5170,22 €
22.-28. apríl

4964,13 €

12.-15. október

11761,42
€
410,16 €

9.-10. október
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Príloha č. 4
Prehľad finančných príspevkov ZÚ SR (tzv. mikrograntov) schválených v roku 2014

ZÚ SR

PZÚ
Priština Kosovo

Názov
Spolu sme silnejší
Technická podpora pre mnohostranné etnické udalosti
Student IT technology and sports center
Technická podpora pre centrum mládeže
Poskytovanie služieb v oblasti audio a video techniky pre
kultúrne centrum Sava Dečanac, Leposavic

ZÚ Skopje - Training for health and safety at work
Macedónsko
Oddelenie pre rozvoj učiteľov
ZÚ Peking Prevencia rakoviny krčka maternice
Mongolsko
ZÚ Tirana Albánsko
GK
Užhorod Ukrajina
ZÚ Tbilisi Gruzínsko

Green TIRANA
Zariadenie pre Centrum študentského parlamentu v Užhorode

Vyplatené
EUR
2 980,00
4 994,00
4 850,00
4 255,00
4 920,00
21 999,00
3 465,00
3 465,00
3 493,00
3 325,00
6 818,00
2 604,00
2 604,00
3 500,00
3 500,00

Moja knižnica

Youth center” Sekovici
Rogatica Municipality
Replacement of a part of the roof that covers creche rooms of
Institution for pre-school education
Extended day programme for better childhood
Purchase of a firefighter van
ZÚ Sarajevo
Pond Orahovica – Capacity Plus
– Bosna a
Boračko lake pedestrian and fishing boardwalk construction
Hercegovina
Improving health services to citizens in municipality Cajnice
The creation of the European Business lobby – promotion of
joint economic interests
Analyzing the compatibility of the Constitution of BiH with
European standards in light of the EU accession process

5 000,00
5 000,00
3 360,00
5 000,00
3 500,00
2 800,00
3 500,00
3 203,20
3 486,00
4 755,01
3 360,00
3 500,00
36 464,21

ZÚ Hanoj Vietnam
ZÚ Kyjev Ukrajina

Nákup počítačového vybavenia pre Fakultu informačných
technológií - Palác detí v Hanoji

3 500,00
3 500,00

Medzinárodná konferencia: 20 rokov slovenských štúdií na
Národnej univerzite v Užhorode
Európsky strategický vývoj a ukrajinské výzvy: Vzťahy, trendy
a perspektívy
Zriadenie vzdelávacieho centra pre zrakovo postihnuté deti
navštevujúce materskú škôlku v Užhorode

3 465,00
3 500,00
4 732,87
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11 697,87

ZÚ Nairobi
- Keňa

ZÚ Kišiňov
- Moldavsko

Vybudovanie mužského oddelenia v zdravotnom stredisku
Okiki Amayo
Sanitárne zariadenie pre špeciálnu školu Nileroad
potravinové zabezpečenie pre strednú školu Marungu v Taita
Taveta
Výstavba učebne na predškolské vzdelávanie
Zlepšenie ubytovacích podmienok pre dievčatá v sociálnom
centre
Poľnohospodárstvo a pitná voda pre Onyalo Biro
Obnova infraštruktúry základnej školy Port Victoria
Vzdelávanie, bezpečný domov, budúcnosť pre deti z ulice v
Nairobi
Vytvorenie vhodného vyučovacieho priestoru na neformálne
vzdelávanie
Zabezpečenie základného zdravotníckeho materiálu pre
slovensko-český tím kardiochirurgov
Nákup športového vybavenia a inventáru
Vybavenie sociálne odkázaných pacientov prístrojmi na
zlepšenie sluchu a tlakomermi
Výstavba a oprava vodovodného systému v dedine Zahareuca,
časť II.
Športové vybavenie pre rehabilitáciu prostredníctvom športu
pre Úniu nevidiacich Moldavska
Change of dressing room and sport hall doors and furniture
Improving conditions of the music school building
Modernization of the kitchen at Kindergarten Nr. 3:
technological equipment and windows
Improvement of conditions for training process of the athletes
from Specialized Sport School B. Petuhov
The arrangement of a playground for children from the
kindergarten Albinuta
Change the windows to the Public Institution Gymnasium
Troitcoe
Verandah construction at “Ghiocel” kindergarten
Gym room sports tools equipment
Výmena okien na kultúrnom dome v obci Catranic
The arrangement of a playground for children in the
kindergarten Romanita
Sports hall renovation at the Pietrosu Gymnasium
New bus stop for children and adults
Be visible, wear a light sticker
One World in Schools, Moldova
Sanitné vozidlo pre pohotovostnú službu prevozu pacientov v
Moldavsku
Sanitné vozidlo pre pohotovostnú službu na severe Moldavska

3 493,09
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
34 993,09
4 452,52
4 841,66
5 000,00
3 500,00
3 496,50
4 989,06
3 500,00
3 497,20
4 962,00
3 497,20
3 499,30
2 926,00
3 493,00
3 500,00
3 497,20
2 815,40
3 091,20
2 800,00
5 000,00
5 000,00
77 358,24
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ZÚ
Belehrad –
Srbsko
/Kosovo
Spolu

Zdieľanie skúseností v oblasti integračných procesov do
medzinárodných štruktúr
Deti a divadlo mládeže
Obnova štúdiového vybavenia
Rekonštrukcia miestnosti č. 17 na katedre slavistiky

5 000,00
4 955,00
4 890,00
3 496,59
18 341,59
225 741,00
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Príloha č. 5
Prehľad projektov v rámci Programu vysielania dobrovoľníkov a expertov do
rozvojových krajín schválených v roku 2014
Kontraktor
ADRA - Adventistická
agentúra pre pomoc a rozvoj
- Občianske združenie

Krajina vyslania
dobrovoľníkov
Moldavsko
Vietnam
Mongolsko
Keňa
Albánsko
Gruzínsko
Keňa

SAVIO o.z.

Keňa

Slovenské centrum pre
komunikáciu a rozvoj, n.o.

Bosna a Hercegovina

Človek v ohrození

Gruzínsko
Keňa

eRko - Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí

Keňa
Keňa
Etiópia
Keňa
Etiópia
Keňa
Keňa

Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety

Burundi
Keňa
Lesotho
Rwanda
Keňa
Keňa
Keňa
Kambodža
Lesotho

CARDO - Národné
dobrovoľnícke centrum

Bosna a Hercegovina

Nadácia Pontis

Keňa
Keňa

Dvojfarebný svet

Keňa
Kambodža
Mongolsko
Kambodža
Keňa

Slovenská katolícka charita

Uganda

Výška
príspevku
4 312,00
5 760,00
5 600,00
5 520,00
5 024,00
4 896,00
5 600,00
36 712,00
5 424,00
5 424,00
5 760,00
5 760,00
4 800,00
4 800,00
9 600,00
2 880,00
2 880,00
2 880,00
2 880,00
2 880,00
2 880,00
2 880,00
20 160,00
5 760,00
5 760,00
5 760,00
5 760,00
5 760,00
5 760,00
5 760,00
5 760,00
5 760,00
51 840,00
2 880,00
2 880,00
2 880,00
2 880,00
5 760,00
5 760,00
5 760,00
4 800,00
5 760,00
5 760,00
27 840,00
4 800,00
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Uganda
GLEN Slovakia

Spolu

Vietnam
Etiópia
Gruzínsko
Burkina Faso
Madagaskar
Gruzínsko

4 800,00
9 600,00
2 880,00
2 880,00
2 880,00
2 880,00
3 840,00
4 800,00
20 160,00
195 736,00
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Príloha č. 6
Zoznam skratiek
BR OSN
CETIR
CSP
DAC/OECD
DEV
EUMM
EDF
EIB
EK
EBOR
EPPO
FAO
HND
ISTA
IDA
ILO
IAEA
ITU
LDC
MF SR
MŠVVaŠ SR
MV SR
MO SR
MŽP SR
MH SR
MPRV SR
MDVaRR SR
MZVaEZ SR
MÚ MV SR
MDRI
MVO
NR SR
OBSE
OECD
OS SR
OSN
ODA
ORPO
PRR
SAMRS
SNŠ
TCF
UNIDO
UNCCD
UNHCR
UNRWA
ÚOŠS

Bezpečnostná rada OSN
Centrum na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem
Stratégia rozvojovej spolupráce s partnerskou krajinou
Výbor OECD pre rozvojovú pomoc
Systém pre evidenciu a vykazovanie rozvojových tokov
Pozorovateľská misia EÚ
Európsky rozvojový fond
Európska investičná banka
Európska komisia
Európska banka pre obnovu a rozvoj
Európska a stredozemná organizácia na ochranu rastlín
Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo
Hrubý národný dôchodok
Medzinárodná asociácia pre skúšanie osív
Medzinárodné združenie pre rozvoj
Medzinárodná organizácia práce
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu
Medzinárodná telekomunikačná únia
Najmenej rozvinutá krajina
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Migračný úrad Ministerstva zahraničných vecí SR
Iniciatíva na multilaterálne odpustenie dlhov
Mimovládne organizácie
Národná rada Slovenskej republiky
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
Ozbrojené sily Slovenskej republiky
Organizácia spojených národov
Oficiálna rozvojová pomoc
Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci
Podpora programového rozpočtovania
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Spoločenstvo nezávislých štátov
Fond technickej spolupráce
Organizácia OSN na priemyselný rozvoj
Dohovor OSN pre boj proti dezertifikácii
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov
Agentúra OSN pre palestínskych utečencov
Ústredné orgány štátnej správy
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UNFCCC
UNEP
ÚNMS SR
ÚJD SR
UNDP
UPU
V4
WIPO
WMO
ZÚ SR
ZMOS

Rámcový dohovor OSN o klimatických zmenách
Program OSN pre životné prostredie
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Úrad jadrového dozoru SR
Rozvojový program OSN
Svetová poštová únia
Vyšehradská štvorka
Svetová organizácia duševného vlastníctva
Svetová meteorologická organizácia
Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky
Združenie miest a obcí Slovenska
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