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ZHRNUTIE
Nádejné začiatky roku 2020 
na zmeny k zlepšeniu systému 
rozvojovej spolupráce SR boli 
zmarené pandémiou covid-19 
a politickými rozhodnutiami. 
Európska únia zmobilizovala 
dodatočné zdroje, ktoré boli 
cez iniciatívu Tímu Európa 
poskytnuté na pomoc pri 
adresovaní dopadov pandémie 
covid-19 v partnerských 
krajinách, a celkovo na 
rozvojovú spoluprácu  
poskytla 66,8 mld. eur. 
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Slovensko neprispelo „novými peniazmi“ na boj 
s covidom-19, ale z existujúceho rozpočtu presmero-
valo 4 mil. eur. Celkovo SR prispela na rozvojovú spo-
luprácu 124,5 mil. eur, čo je historicky najvyšší objem 
v absolútnych číslach a predstavuje medziročný nárast 
podielu ODA (official development assistance) z 0,11 % 
na 0,14 % na hrubom národnom dôchodku (HND).

Dva faktory ovplyvnili nárast. Prvým je pokles hrubého 
domáceho produktu v dôsledku pandémie. Druhý fak-
tor by sa dal nazvať politickým alebo aj alibistickým, 
keď v čase pandémie sa Slovensko vybralo cestou tzv. 
nafúknutia pomoci a do bilaterálnej rozvojovej spo-
lupráce si započítalo signifikantné odpustenie dlhu 
Srbsku a Somálsku vo výške 16,6 mil. eur (50 % bilate-
rálnej rozvojovej spolupráce). 

Po odpočítaní ďalších položiek, ktoré 
štatisticky nafukujú rozvojovú spolu-
prácu bez dopadu na  zlepšenie  situácie 
v partnerských krajinách, v roku 2020 
Slovensko poskytlo 104,6 mil. eur na 
skutočnú rozvojovú spoluprácu a jej 
 podiel na HND  predstavoval 0,12 %. 

Pomer bilaterálnej pomoci voči multilaterálnej naďa-
lej klesá: (po odpočítaní odpusteného dlhu Srbsku) 
je na úrovni 16 % voči 84 %, čo má v praxi z dlho-
dobého hľadiska za následok (i) obmedzenie zdrojov 
pre budovanie kapacít občianskej spoločnosti v SR 
a v partnerských krajinách SlovakAid (nové pracovné 
miesta, zvyšovanie expertízy vrátane štátnej správy, 
mimovládnych organizácií a firiem, ako aj rozvojovej 
diplomacie), (ii) znižovanie konkurencieschopnosti 
slovenských subjektov uchádzať sa o finančné zdroje 
z EÚ a iných medzinárodných organizácií pri slabej 
podpore zo strany SR, (iii) zníženie možnosti merať 
efektivitu čo najväčšej časti rozvojovej spolupráce cez 
monitoring a evaluácie, (iv) zníženie vizibility sloven-
skej značky SlovakAid v teréne, ktorá sa pri malých 
finančných príspevkoch SR do medzinárodných orga-
nizácií stráca medzi mamutími finančnými čiastkami 
veľkých bohatých donorských krajín.
 
Po odpočítaní oddlženia Srbsku a Somálsku z celko-
vej bilaterálnej rozvojovej spolupráce (33,3 mil. eur) 
Slovensko poskytlo na skutočnú bilaterálnu pomoc 
16,7 mil. eur.
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Hodnota skutočnej bilaterálnej pomoci 16 mil. eur 
sa pre ilustráciu rovná napr. 1 km rýchlostnej cesty 
Pstruša – Kriváň1. Za túto sumu možno kúpiť 80 by-
tov za priemernú trhovú cenu v Bratislave2, resp. táto 
čiastka tvorí 1 % majetku najbohatšieho Slováka3.

Z toho len 10,5 mil. eur smerovalo do 
36 programových a partnerských krajín 
(v priemere menej ako 300-tisíc eur 
na krajinu), čo znamená pokračovanie 
v geografickej fragmentizácii a nízkej 
efektívnosti. 

Podstatná časť (6,2 mil. eur) je klasifikovaná ako tzv. 
regionálna a nešpecifikovaná bilaterálna rozvojová 
spolupráca. Do programových krajín (Keňa, Gruzínsko, 
Moldavsko), kde pôsobia rozvojoví diplomati, bolo 
poskytnutých len 2,7 mil. eur, čo predstavuje 17 % 
bilaterálnej rozvojovej spolupráce. Pre porovnanie 
administratívne náklady na rozvojových diplomatov 
predstavovali 234 129 eur, preto platforma Ambrela 
odporúča poskytnúť do programových krajín aspoň 
30 % bilaterálnej rozvojovej spolupráce, a tým aj zní-
žiť jej roztrieštenosť a zvýšiť udržateľnosť projektov.

1 „R2 Pstruša - Kriváň“. Dostupné na: https://www.doprastav.sk/2/r2-pstrusa-krivan-1/ (navštívené 9. septembra 2021).
2 „Realitný trh v Bratislave je plný extrémov“. Dostupné na: https://www.reality.sk/clanok/odborne-analyzy/realitny-trh-v-bratislave-je-plny-

extremov/ (navštívené 10. septembra 2021).
3 „Chrenko“. Dostupné na: https://www.forbes.sk/najbohatsi-slovaci-rebricek-2020/chrenko (navštívené 9. septembra 2021).

Za implementáciu bilaterálnej rozvojovej spolupráce 
v roku 2020 zodpovedalo dokopy 5 ministerstiev 
a v nasledujúcich rokoch sa majú pridať ďalšie dve 
ministerstvá. Národným koordinátorom slovenskej 
rozvojovej pomoci je MZVaEZ SR, ktoré v roku 2007 
zriadilo rozpočtovú organizáciu Slovenská agentúra 
pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), 
vykonávajúcu úlohu implementačnej agentúry. To sa 
prejavuje aj v ich nadmerne vysokých administratív-
nych nákladoch, ktoré si Slovensko môže započítavať 
podľa pravidiel Výboru OECD pre rozvojovú pomoc 
(OECD/DAC). Oproti tomu MF SR v roku 2020 investo-
valo majoritnú časť svojich administratívnych nákla-
dov na „Budovanie informačného systému pre evi-
dovanie a vykazovania rozvojovej spolupráce SR“ vo 
výške 257 224,80 eur. Pre porovnanie treba uviesť, že 
najväčšie dotácie SAMRS sú vo výške 250 000 eur a je 
otázne, či by nebolo efektívnejšie tieto finančné pro-
striedky použiť na skutočnú pomoc v programových 
alebo partnerských krajinách. Taktiež treba poukázať 
na skutočnosť, že MF SR by malo administrovať viac 
bilaterálnej rozvojovej spolupráce v nasledujúcich ro-
koch (v roku 2023 až 9 mil. eur) ako národný koordi-
nátor a jeho implementačná agentúra MZVaEZ/SAMRS 
dokopy (7 mil. eur). 

Pokiaľ ide o dotácie SAMRS, v roku 2020 bolo vyhlá-
sených celkom 16 výziev so 109 podanými žiadosťami 
a 37 úspešnými (27 projektov podaných MVO a 10 pod-
nikateľmi a inými subjektmi), čo predstavuje mieru 
úspešnosti 34 % (bez dobrovoľníckych projektov). 

Hodnota skutočnej bilaterálnej pomoci

16 mil.  
EUR

1 km= = =80 bytov 1 %

rýchlostnej cesty  
Pstruša – Kriváň

za priemernú trhovú 
cenu v Bratislave

majetku najbohatšieho 
Slováka
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V roku 2018 bolo z 59 podaných žiadostí úspešných 30, 
čo je miera úspešnosti 50 % (bez dobrovoľníckych pro-
jektov). Miera úspešnosti klesla; dopyt sa zvýšil skoro 
dvojnásobne.

Rozhodnutia MZVaEZ SR výrazne sa odkloniť od bila-
terálneho zamerania na rok 2020 (takmer 1 mil. eur bol 

presmerovaný z dotácií na finančné príspevky, zruše-
nie grantovej výzvy deň pred uzávierkou, zvláštny hod-
notiaci proces pri iných grantových výzvach) bez riad-
neho, včasného a dostatočného odôvodnenia výrazne 
znížili predvídateľnosť a transparentnosť dotácií.

ODPORÚČANIA

Objem a vykazovanie 
oficiálnej rozvojovej 
spolupráce

 Navýšiť rozvojovú spoluprácu v roku 2022 a vytvo-
riť a schváliť realistický plán navýšenia rozpočtu SR 
na rozvojovú spoluprácu, tak aby sa do roku 2030 
naplnil záväzok SR poskytovať rozvojovú spolu-
prácu vo výške 0,33 % HND. 

 Systematicky prepojiť bilaterálnu a multilaterálnu 
rozvojovú spoluprácu SR, tak aby došlo k výraznej-
šiemu prepojeniu jej aktivít s aktivitami inštitúcií 
EÚ a iných členských štátov EÚ. 

 Zdržať sa vykazovania výdavkov, ktoré nemajú re-
álny dopad na zlepšenie života ľudí v partnerských 
krajinách, ale skresľujú skutočný obraz poskytova-
nej rozvojovej spolupráce. Ide konkrétne o náklady 
na sekuritizáciu, integráciu utečencov, štipendiá 
a odpustenie dlhu.

Kvalita oficiálnej 
rozvojovej spolupráce

 Objemovo sa zamerať na programové krajiny a zní-
žiť roztrieštenosť bilaterálnej rozvojovej spolu-
práce znížením počtu partnerských krajín.

 Zefektívniť systém SlovakAid, a to napríklad zave-
dením rámcových kontraktov, posilnením a zefek-
tívnením systému mikrograntov poskytovaných 
ambasádami.

 Zaviesť strategický dialóg, podložený dátami a eva-
luáciami, orientovaný na výsledky s hlavnými akté-
rmi rozvojovej spolupráce SR, tak aby bolo zrejmé, 
čo sú priority na daný rok, ako ich dosiahnuť 
a priebežne vyhodnocovať ich napĺňanie.

ZHRNUTIE
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EXECUTIVE 
SUMMARY
The year 2020 began 
optimistically with the plan to 
enhance development cooperation 
of the Slovak republic. However, 
unexpectedly, the outbreak of the 
COVID 19 virus and consequent 
political decision making had 
an adverse effect.
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The Team Europe Initiative has been vital to allevi-
ate the health crisis associated with the pandemic 
and in partnership with other countries mobilized 
66.8 billion Euro in order to fund development coop-
eration. However, the Slovak republic did not donate 
New Money to financially support the fight against 
COVID 19, rather 4 billion Euro from the Slovak budget 
were transferred. Overall Slovakia contributed a to-
tal of 124.5 million euros. This financial contribution 
consisted of mobilizing funds from the Slovak Gross 
National Income (GNI) from 0.11% to 0.14% which his-
torically was the greatest financial contribution mo-
bilised for official development assistance.

Two factors influenced such an increase. The first is 
the decline in the GNI due to the covid-19 pandemic. 
The second factor could be called political or even 
 alibi, when at the time of the pandemic, Slovakia 
chose the path of the so-called inflated aid and 
a significant debt forgiveness to Serbia and Somalia 
of 16.6 mil. euro (50% of bilateral development coop-
eration) has been included in the bilateral develop-
ment cooperation. 

After deducting other items that 
statistically inflate development 
cooperation without an impact 
on improving the situation in 
partner countries, in 2020 Slovakia 
provided 105.6 mil. euro for genuine 
development cooperation and its share 
in GNI reached 0.12%.

The ratio of bilateral to multilateral development co-
operation continues to decline (after deducting debt 
forgiveness to Serbia) at 16% to 84%, which in prac-
tice has the long-term effect, (i) limiting resources 
for civil society capacity building in Slovakia and 
SlovakAid partner countries; (new jobs, increasing 
expertise, including state administration, NGOs and 
companies, as well as development diplomacy) (ii) 
reducing the competitiveness of Slovak entities to 
apply for funding from the EU and other international 
organizations with weak support from the Slovak 
Republic (iii) reducing the possibility to measure the 
effectiveness of the largest possible part of devel-
opment cooperation through monitoring and evalu-
ation (iv) reduced visibility of the brand “SlovakAid” 
in the field, which is lost in the mammoth financial 
amounts of large rich donor countries with small fi-
nancial contributions of the Slovak Republic to inter-
national organizations.
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The real value of genuine bilateral cooperation total-
ling 16 million euros using several analogies can be 
compared to the cost of constructing one kilometre 
of the highway Pstruša – Kriváň, or you can pur-
chase 80 apartments at the average market price in 
Bratislava or it equals 1% of the wealth of the richest 
Slovak.

Of the total value only 10.5 million euros were allo-
cated to 36 program and partner countries (on aver-
age less than 300 thousand euros per country), which 
means a continuation of geographical fragmentation 
and low efficiency. A substantial part (6.2 million euros) 
is classified as the so-called regional and unspecified 
bilateral development cooperation. Only € 2.7 million 
was provided to program countries (Kenya, Georgia, 
Moldova), where development diplomats work, repre-
senting 17% of bilateral development cooperation. For 
comparison, the administrative costs for development 
diplomats amounted to € 234,129, so the Ambrela plat-
form recommends providing at least 30% of bilateral 
development cooperation to program countries, thus 
reducing its fragmentation and increasing the sustain-
ability of projects.
 
A total of 5 ministries were responsible for the im-
plementation of bilateral development cooperation 
in 2020, and two more ministries are to be added in 
the coming years. The national coordinator of Slovak 
development assistance is the Ministry of Foreign 
Affairs of the Slovak Republic, which in 2007 estab-
lished the budget organization Slovak Agency for 
International Development Cooperation (SAMRS) 
performing the role of an implementing agency. This 
is also reflected in their excessively high administra-
tive costs, which Slovakia can count towards accord-
ing to the rules of the OECD Development Assistance 

Committee (OECD/DAC). In contrast, in 2020 the 
Ministry of Finance of the Slovak Republic invested 
most of its administrative costs in “Building an in-
formation system for recording and reporting devel-
opment cooperation of the Slovak Republic’’ in the 
amount of EUR 257,224.80. By way of comparison, the 
largest SAMRS grant is € 250,000 and it is question-
able whether it would not be more efficient to use 
these funds for real assistance in program or part-
ner countries. It should also be pointed out that the 
Ministry of Finance of the Slovak Republic should ad-
minister more bilateral development cooperation in 
the coming years (in 2023 to 9 million euros) rather 
than the national coordinator and its implementing 
agency MZVaEZ/SAMRS together (7 million euros). 

Regarding SAMRS grants, a total of 16 calls were an-
nounced in 2020 with 109 applications submitted and 
37 were successful (27 projects submitted by NGOs 
and 10 entrepreneurs and other entities), which rep-
resents a success rate of 34% (excluding voluntary 
projects). In 2018, out of 59 applications submitted, 30 
were successful, which is a success rate of 50% (ex-
cluding volunteer projects). The success rate has de-
clined; demand has almost doubled.

Decisions of the Ministry of Foreign Affairs of the 
Slovak Republic to deviate significantly from the an-
nual strategic plan on 2020 (Zameranie bilaterálnej 
rozvojovej spolupráce SR na rok 2020) – almost 1 mil-
lion euros were redirected from grants to financial 
contributions, cancellation of the grant call the day 
before the deadline, evaluation process raising doubts 
for other grant calls – without proper, timely and suf-
ficient justification decreased the predictability and 
transparency of the grant administration.

Value of the genuine bilateral aid

16 mil.  
EUR

1 km= = =80 apartments 1 %

highway 
Pstruša – Kriváň

at the average market 
price in Bratislava

of the wealth  
of the richest Slovak
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RECOMMENDATIONS

Volume and 
reporting of official 
development 
cooperation

 Increase development cooperation by 2022, supI-
ported by the creation and approval of a realis-
tic plan to increase the Slovak budget for devel-
opment cooperation so that by 2030 the Slovak 
Republic’s commitment to provide development 
cooperation to the amount of 0.33% of GNI will be 
accomplished.

 Systematically link bilateral and multilateral de-
velopment cooperation of the Slovak Republic, so 
that there is a more significant connection of its 
activities with the activities of the EU institution 
and other EU member states.

 Refrain from reporting ODA expenditures that do 
not have a real impact on improving people’s lives 
in partner countries, but distort the true picture 
of ODA provided. These include the costs of secu-
ritization, refugee integration, scholarships and 
debt relief.

Quality of official 
development 
cooperation

 Focus on program countries in terms of volume 
and reduce the fragmentation of bilateral developl-
ment cooperation by reducing the number of part-
ner countries.

 Streamline the SlovakAid system, for example by 
introducing framework contracts, strengthening 
and streamlining the system of microgrants pro-
vided by embassies.

 Introduce a strategic dialogue, based on data and 
evaluations, focused on results with the main ac-
tors of development cooperation in the Slovak 
Republic so that it is clear what the priorities for 
a given year are, how to achieve them and contin-
uously track the progress.
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ÚVOD
Pandémia covid-19 bola 
najväčšou udalosťou nielen pre 
celosvetový systém rozvojovej 
spolupráce, ale aj pre ten 
slovenský. A napriek tomu 
to nebola pandémia covid-19 
samotná, ktorá ovplyvnila systém 
slovenskej rozvojovej spolupráce, 
ale politické rozhodnutia, ktoré 
spomalili, odložili alebo rovno 
zrušili viacero naplánovaných 
a dôležitých systémových zmien 
v roku 2020.
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Nemali by sme si zamieňať príčinu a následok. Jedna 
vec je kríza, druhá naša reakcia na ňu. Je to v prvom 
rade vláda SR, politici, rozhodovatelia a v širšom 
zmysle my všetci, ktorí máme vplyv na veci okolo nás. 
Hoci svet humanitárnej pomoci sa dynamicky vyvíja, 
počet ľudí v núdzi neustále rastie a krízy sú čoraz 
komplexnejšie, v kontraste k tomu slovenská rozvo-
jová spolupráca za ostatných 5 – 10 rokov nezazna-
menala žiadne významnejšie reformy (nové politiky, 
nástroje, inovácie, testovanie, financovanie a pod.), 
ktorými by sa prispôsobila meniacim sa podmienkam. 
Domnievali sme sa, že pandémia globálnych rozme-
rov aspoň čiastočne podnieti zodpovednosť SR aj cez 
rozvojovú spoluprácu viac prispievať k riešeniam sve-
tových problémov, či už je to globálne zdravie a pan-
démie, terorizmus a hybridné hrozby, zmena klímy 
a otepľovanie, alebo konflikty a nútená migrácia. Žiaľ, 
ani akýsi „budíček“ v podobe pandémie nenaštartoval 
potrebný dialóg o tom, ako by SR mohla byť solidár-
nejšia alebo pomáhať efektívnejšie.

V kontraste so slabým fokusovaním sa na programové 
krajiny SlovakAid možno uviesť zhoršujúcu sa situáciu 
v nich. Keňa okrem pandémie covid-19 zažila jednu 
z najhorších invázií kobyliek v histórii, ktorá zničila 
veľkú časť úrody a vystavila tisíce ľudí hladovaniu, 
podvýžive a prehĺbila kmeňové konflikty. Podľa správy 
Unicefu v Sýrii potrebovalo humanitárnu pomoc viac 
ako 11 miliónov ľudí, vrátane 4,8 milióna detí, pričom 

6,1 milióna osôb zostalo vnútorne vysídlených. Libanon 
sa v roku 2020 prepadol do hlbokej ekonomickej, po-
litickej a sociálnej krízy a počet obyvateľov žijúcich 
pod hranicou chudoby sa medziročne zvýšil z 28 % na 
55 %. Takmer 20 % populácie tvoria utečenci (1,5 mil.) 
najmä zo Sýrie. Výbuch v bejrútskom prístave, jedna 
z najväčších nejadrových explózií na svete, si vyžiadal 
najmenej 220 mŕtvych. Gruzínsko bolo medzi krajinami 
najviac postihnutými pandémiou v počte pozitívnych 
prípadov covid-19 na počet obyvateľov. 

Napriek tomu, že je slovenská rozvojová spolupráca 
málo solidárna (vrátane konceptov flexibilnej alebo 
efektívnej solidarity) a neplní dostatočne medziná-
rodné záväzky, veríme, že Slovensko má na viac, a ak 
efektívne využije potenciál, ktorý tu je, môže sa zod-
povednejšie podieľať na riešení globálnych výziev, 
ovplyvňujúcich život nielen v odľahlých kútoch sveta, 
ale aj u nás doma.

Prajeme vám podnetné čítanie

DANIEL KABA
výkonný tajomník
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VYBRANÉ 
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SĽUBNÉ ZAČIATKY

4 „Programové vyhlásenie vlády“. Dostupné na: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24756/1 (navštívené 10. augusta 2021).

Rok 2020 začal pre slovenskú rozvojovú spoluprácu od-
vážnymi a nádejnými plánmi prinášajúcimi pozitívne 
zmeny. Tento entuziazmus posunúť veci výraznejšie 
dopredu sa prejavil aj v strategických dokumentoch 
a v navýšení finančných prostriedkov v grantových vý-
zvach SAMRS o 1,5 mil. eur (viac ako 20 % oproti 2019). 
Je dôležité poznamenať, že zvýšenie finančných pro-
striedkov bolo ovplyvnené jedinečnými okolnosťami, 
za ktorým ale stálo systémové rozhodnutie MZVaEZ SR: 
a) použiť naakumulované nevyčerpané finančné pro-
striedky z predchádzajúcich rokov na predplatenie 
povinných finančných príspevkov v budúcom roku, čo 
umožnilo navýšenie grantov SAMRS, b) finančné prí-
spevky SAMRS boli obmedzené len na mikrogranty.

Optimizmus na začiatku roka bol ďalej podporený 
plánom vyslať troch nových rozvojových diplomatov 
(Libanon, Etiópia a Srbsko); uviesť nový nástroj rám-
cových kontraktov premenovaný na strategické part-
nerstvo pilotne v Keni; vypracovať strategické doku-
menty pre Keňu, Moldavsko a Gruzínsko a Stratégiu 
humanitárnej pomoci, systematicky pristúpiť k evalu-
áciám projektov SAMRS či úspešne zavŕšiť proces de-
legovanej spolupráce EÚ.

Napriek pandémii covid-19, alebo práve preto, keďže 
vo svojom bezprecedentnom globálnom meradle pou-
kázala na dôležitosť rozvojovej spolupráce, sa zdalo, 
že vyššie uvedené plány a očakávania budú v nejakej 
miere podporené aj v súvislosti so zmenami na poli-
tickej scéne vo voľbách vo februári 2020. Ministrom za-
hraničia sa stal Ivan Korčok a za rozvojovú spoluprácu 
sa stala zodpovedná nová štátna tajomníčka Ingrid 
Brocková. Programové vyhlásenie vlády4 v porovnaní 

s rokom 2016 obsahuje rozumné a odvážne záväzky, 
ako je podporovať cielené nastavenie rozvojovej spo-
lupráce a nástroje humanitárnej pomoci; urýchliť 
nárast finančných zdrojov pre bilaterálnu rozvojovú 
spoluprácu v súlade s našimi záväzkami a ďalšie ako 
napr. potrebu strategickej informovanosti, zvyšovania 
povedomia a boja proti hrozbe šírenia dezinformácií 
a falošných správ aj v oblasti rozvojovej spolupráce 
a silné konštatovanie, že ochrana človeka, základných 
práv a slobôd, ako aj podpora právneho štátu bude 
kľúčovým kritériom pri presadzovaní zahraničnopoli-
tických záujmov EÚ Slovenskej republiky.

Z pohľadu objemu financií Slovensko prispelo na 
rozvojovú pomoc v roku 2020 sumou 124,5 mil. eur. Po 
odpočítaní tzv. nafúknutej pomoci vo výške takmer 
20 mil. eur tak prakticky nedošlo k medziročnému na-
výšeniu (dlhodobo okolo 0,12 % HND). SR je preto ďa-
leko od naplnenia medzinárodného záväzku dosiah-
nuť objem pomoci vo výške 0,33 % HND.

Mal to byť rok jedných z najväčších, 
dlhoočakávaných a systémových zmien 
v zahraničnej pomoci SR, odkedy sa 
stala donorskou krajinou v roku 2003.
Pandémia covid-19 a politické 
rozhodnutia však postupne, ale 
výrazne ovplyvnili všetky plány.

PANDÉMIA COVID-19

Rok 2020 priniesol pre svet jednu z najväčších výziev 
21. storočia. Globálna pandémia priniesla otázniky, ako 
spoločne riešiť jej dôsledky od prijímania opatrení cez 
vynájdenie vakcíny až po jej včasnú a spravodlivú dis-
tribúciu. Nová situácia, ešte viac ako predchádzajúca 

finančná kríza (2008) a tzv. migračná kríza z roku 2015, 
zdôraznila význam rozvojovej spolupráce, pretože glo-
balizovaná ľudská spoločnosť je len taká silná ako jej 
najslabší článok. 

15

VYBRANÉ TRENDY  
A VÝZVY



Covid-19 významne ovplyvnil zdravie, ekonomickú 
bezpečnosť a život celej populácie nielen Slovenska. 
Avšak ponúkol aj príležitosť ukázať väčšiu solidaritu 
a zmeniť zmýšľanie, čo môže v konečnom dôsledku 
viesť k rýchlejšej a podstatnejšej zmene v systéme 
rozvojovej spolupráce na celosvetovej úrovni s do-
padmi, ktoré ešte nie sú viditeľné alebo vyhodnotené.
Na Slovensku, zdá sa, nás táto diskusia ešte len čaká.

V správe Nerovnosť vírusu5 Oxfam uviedol, že bo-
hatstvo desiatich najbohatších mužov sa od začiatku 
pandémie zvýšilo o pol bilióna dolárov – viac než dosť 
na zaplatenie vakcíny pre celosvetovú populáciu a za-
bránenie tomu, aby sa ktokoľvek na Zemi kvôli vírusu 

5 “The inequality virus bringing together a world torn apart by coronavirus through a fair, just and sustainable economy,” Oxfam, 25. januára, 2021. 
Dostupné na: https://www.oxfam.org/en/research/inequality-virus (navštívené 11. augusta, 2021).

dostal do chudoby. Podľa správy pandémia covid-19 
môže spôsobiť rast nerovností v takmer každej krajine 
súčasne. Netýka sa len bohatstva, ale aj rodovej a ra-
sovej nerovnosti. 

Počas pandémie dokázala EÚ zmobilizovať 
zdroje a na rozvojovú spoluprácu poskytla spoločne 
66,8 mld. eur, čo predstavuje 0,50 % HND EÚ. Väčšina 
členských štátov dokázala promptne reagovať a po-
skytnúť zdroje na aktivity spojené s covidom-19 alebo 
na zdravotníctvo partnerských krajín. Slovensko ne-
poskytlo „nové peniaze“, ale z existujúcich projektov 
presmerovalo 4 mil. eur. 

Krajina

Výdavky na 
aktivity spojené 

s pandémiou 
covid-19

% ZRS z toho výdavky 
na zdravotníctvo

celkový objem 
rozvojovej 
spolupráce  
v roku 2020

Belgicko 113 6 % 29 2 051

Česká republika 5 2 % 2 263

Dánsko 180 8 % 26 2 311

Fínsko 74 7 % 65 1 117

Francúzsko 1 932 14 % 182 13 870

Grécko 0 0 % 0 208

Holandsko 253 5 % 32 4 694

Írsko 23 3 % 11 851

Luxembursko 69 18 % 25 394

Maďarsko 36 10 % 0 360

Nemecko 1 246 5 % 0 25 304

Poľsko 10 1 % 2 689

Portugalsko 1 0 % 1 319

Rakúsko 25 2 % 1 1 153

Slovenská republika 4 3 % 3 124

Španielsko 202 8 % 43 2 384

Švédsko 182 3 % 69 5 485

Taliansko 86 2 % 10 3 809

Tabuľka č. 1: Porovnanie členských krajín EÚ a ich aktivít spojených s pandémiou covid-19 v mil. eur

Zdroj: OECD
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NOVÝ NÁSTROJ A PRÍSTUP 
V ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCI EÚ

6 „Coronavirus: Team Europe continues to deliver with more than €26 billion disbursed in support to partner countries in one year,“ Európska komisia, 
8. apríla 2021. Dostupné na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1621 (navštívené 15. augusta 2021).

7 Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/global-europe-neighbourhood-development-and-
international-cooperation-instrument_en (navštívené 15. augusta 2021).

Na EÚ úrovni sa stali dve udalosti, ktoré majú značný 
dopad na slovenskú rozvojovú spoluprácu. Európska 
komisia spustila tzv. iniciatívy Tímu Európa, ktoré mali 
nielen mobilizovať zdroje členských štátov EÚ a jej 
samotnej na boj proti covidu-19, ale aj na spoločné 
aktivity v partnerských krajinách, a to konkrétne na 
1) reakciu na núdzové situácie a okamžité humani-
tárne potreby; 2) posilnenie systémov zdravia, vody, 
hygieny a výživy a 3) zmiernenie sociálnych a ekono-
mických dôsledkov pandémie. Neskôr boli iniciatívy 
použité i na zabezpečenie globálneho a spravodlivého 
prístupu k očkovacím látkam proti covidu-19 a za-
vedenie očkovacích kampaní a možnosti posilnenia 
miestnej výrobnej kapacity. Pôvodne prisľúbená fi-
nančná podpora bola približne 20 mld. eur a nakoniec 
bolo cez iniciatívu Tímu Európa podporených vyše 
130 partnerských krajín na celom svete sumou viac 
ako 26 mld. eur6. Tento prístup spoločného postupu 
Komisie a členských štátov sa osvedčil a bude použitý 
aj v nasledujúcom programovom období.

Druhou udalosťou, ktorá výrazne ovplyvní financo-
vanie rozvojovej spolupráce EÚ, je ukončenie vyjed-
návaní hlavného finančného nástroja vonkajšej čin-
nosti EÚ na roky 2021 – 2027 s názvom NDICI-Globálna 
Európa7 a objemom vo výške 79,5 mld. eur v bežných 
cenách. NDICI-Globálna Európa budú tvoriť tri hlavné 
piliere: a) Geografický pilier podporujúci partnerstvá 

prostredníctvom spolupráce s partnerskými krajinami 
v týchto regiónoch: subsaharská Afrika, európske su-
sedstvo, Ázia a Tichomorie a Severná a Južná Amerika 
a Karibik; b) Tematický pilier zameriavajúci sa na ľudské 
práva a demokraciu, občiansku spoločnosť, stabilitu 
a mier, ako aj na globálne výzvy, ako sú zdravotníctvo, 
vzdelávanie a odborná príprava, záležitosti žien a detí, 
práca, sociálna ochrana, kultúra, migrácia a zmena 
klímy; c) Rýchla reakcia určená na financovanie kapacít 
rýchlej reakcie na krízové riadenie, predchádzanie kon-
fliktom a budovanie mieru. Ďalšou výraznou zmenou je 
10 % nástroja vyčlenených na neočakávané udalosti, 
ako sú krízové a pokrízové situácie alebo migračný tlak.

Výzvou pre Slovensko bude, ako sa 
zapojiť do iniciatív Tímu Európa a aj 
do implementácie finančného nástroja 
NDICI-Globálna Európa. Snahy boli 
a aj naďalej sú. Aktívne zapojenie do 
predchádzajúcich nástrojov alebo 
minimálne realistická vízia zapojenia 
sa do nového programového obdobia 
absentuje.
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EÚ POTVRDILA SVOJU POZÍCIU 
POPREDNÉHO SVETOVÉHO 
DONORA AJ V ČASE PANDÉMIE 

8 Údaj za rok 2019 je uvedený bez Veľkej Británie kvôli zjednoteniu porovnania. Veľká Británia od roku 2020 nie je členom EÚ. 

V roku 2020, ktorý bol výrazne poznamenaný dopa-
dom pandémie covid-19, EÚ a jej 27 členských štátov 
kolektívne zvýšili svoju oficiálnu rozvojovú spolu-
prácu (ODA) pre partnerské krajiny z 57,9 mld. eur8 
v roku 2019 na 66,8 mld. eur. EÚ sa týmto posunula 
bližšie smerom k dosiahnutiu záväzku poskytnúť naj-
menej 0,7 % kolektívneho HND ako ODA do roku 2030. 
K tomuto navýšeniu počas pandémie prispelo istým 
spôsobom aj Slovensko, ktoré spolu s ďalšími 16 člen-
skými krajinami zvýšilo ODA.

Štyri členské štáty EÚ už prekročili cieľ 0,7 % ODA/HND 
(Švédsko, Luxembursko, Dánsko a Nemecko). Slovensko 
je spomedzi všetkých členských štátov EÚ na osem-
nástom mieste a na piatom mieste z EÚ 13 krajín. 
Aj napriek výraznému zvýšeniu v minulom roku je 
EÚ stále na míle ďaleko od kolektívneho dosiahnu-
tia tohto záväzku, do ktorého jej v roku 2020 chýba 
26,336 mld. eur. Slovensko sa na tomto schodku po-
dieľa sumou 173 mil. eur. 
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Tabuľka č. 2: Prehľad ODA členských štátov EÚ v roku 2020 (v mil. eur)

Zdroj: „Publication of preliminary figures on 2020 Official Development Assistance Annex: Tables and Graphs,“ Európska komisia, 
13. apríl 2021. Dostupné na: https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/annex_-_tables_and_graphs_for_oda_
memo_final_d1.pdf (navštívené 15. augusta 2021).

ODA 2020 Medzinárodný záväzok Chýbajúce financie

v mil. eur % HNP v mil. eur % HNP v mil. eur % HNP

Belgicko 2 010 0,47 3 010 0,70 1 000 0,23

Bulharsko 73 0,13 193 0,33 119 0,20

Cyprus 18 0,08 72 0,33 54 0,25

Česká republika 263 0,13 669 0,33 406 0,20

Dánsko 2 324 0,73 2 229 0,70 (95) (0,03)

Estónsko 43 0,16 90 0,33 46 0,17

Fínsko 1 119 0,47 1 680 0,70 562 0,23

Francúzsko 12 407 0,53 16 326 0,70 3 919 0,17

Grécko 209 0,13 1 134 0,70 925 0,57

Holandsko 4 703 0,59 5 557 0,70 854 0,11

Chorvátsko 74 0,15 160 0,33 86 0,18

Írsko 853 0,31 1 935 0,70 1 082 0,39

Litva 59 0,12 156 0,33 98 0,21

Lotyšsko 35 0,12 97 0,33 62 0,21

Luxembursko 395 1,02 385 1,00 (10) (0,02)

Maďarsko 361 0,27 447 0,33 860 0,06

Malta 51 0,44 39 0,33 (13) (0,11)

Nemecko 24 926 0,73 2 399 0,70 (936) (0,03)

Poľsko 705 0,14 1 668 0,33 963 0,19

Portugalsko 338 0,17 1 382 0,70  1 0441 0,53

Rakúsko 1 113 0,29 2 648 0,70 1 535 0,41

Rumunsko 268 0,13 707 0,33 439 0,20

Slovenská republika 124 0,14 295 0,33 171 0,19

Slovinsko 70 0,17 151 0,33 72 0,16

Španielsko 2 606 0,24 8 0,70 5 152 0,46

Švédsko 5 571 1,14 5 1,00 (705) (0,14)

Taliansko 3 673 0,22 11 703 0,70 8 030 0,48

ODA inštitúcií EÚ, 
ktorá sa nepriraďuje 
 členským štátom EÚ

2 358

EÚ 27 spolu 66 750 0,5 93 090 0,7 26 336
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HISTORICKÝ ROK PRE SLOVENSKÚ 
ROZVOJOVÚ SPOLUPRÁCU. ALEBO?

Slovensko sa v roku 2020 dostalo na svoje historické 
maximum v objeme poskytnutej rozvojovej spolu-
práce a aj v jej podiele na HND. V roku 2020 poskytlo 
na oficiálnu rozvojovú spoluprácu 124,5 mil. eur, čo 
predstavuje 0,14 % podielu na hrubom národnom dô-
chodku (HND). V absolútnych číslach vzrástla v porov-
naní s rokom 2019 o 20 mil. eur, čo sa prejavilo aj me-
dziročným nárastom podielu ODA na HND z 0,11 % na 
0,14 %. Tento nárast sa prejavil tak ako na bilaterálnej 

rozvojovej spolupráci navýšením o 14 mil. eur, tak aj 
na multilaterálnej rozvojovej spolupráci o 9 mil. eur. 
Takýto signifikantný nárast v čase pandémie bol 
spôsobený dvoma faktormi. Prvý faktor je čisto eko-
nomický, keď v dôsledku pandémie medziročne 
klesol HND Slovenskej republiky z 92,8 mld. eur na 
89,5 mld. eur. To sa odzrkadlilo v percentuálnom zvý-
šení podielu rozvojovej spolupráce na HND na 0,14 %.

9 Správny údaj za rok 2018 je 108 mil. eur, resp. 0,12 %.

Zdroj: „Správa o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2020“. MZVaEZ SR, 25. jún 2021.  
Dostupné na: https://slovakaid.sk/wp-content/uploads/2020/12/Vlastny-material.docx.pdf (navštívené 15. augusta 2021).9

Graf č. 1: Objem slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráce za roky 2013 – 2020
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Druhý faktor by sa dal nazvať politickým alebo aj 
alibistickým, keď v čase pandémie sa Slovensko vy-
bralo cestou tzv. nafúknutia pomoci a do bilaterálnej 
rozvojovej spolupráce si započítalo signifikantné od-
pustenie dlhu Srbsku a Somálsku. Nafúknutá pomoc 
(v anglickom preklade inflated aid) súvisí s nákladmi 
donora, ktoré zostávajú v donorskej krajine, a teda ne-
majú dopad na zlepšenie kvality života ľudí v partner-
ských krajinách. Medzi takéto náklady sa radí napríklad 
pomoc utečencom v krajine donora, štipendiá a s nimi 
súvisiace náklady, bezpečnostné projekty a taktiež 
odpustenie dlhov.10 Kým v uplynulých rokoch bol trend 
nafúknutej pomoci viac-menej stabilný, v roku 2020 
mal za následok pokles skutočnej pomoci na úroveň 
rozvojovej spolupráce spred roku 2015 (pozri Graf č. 1: 
Objem slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráce za 
roky 2013 – 2020). Na potenciálnu hrozbu nafúknutia 
rozvojovej pomoci plánovaným odpustením dlhu voči 
Srbsku a Čiernej Hore upozorňovala v minuloročnej 
hodnotiacej správe AidWatch 2020 aj Platforma rozvo-
jových organizácií – Ambrela11. 

Tabuľka č. 3: Skutočná vs nafúknutá bilaterálna 
 spolupráca (v mil. eur)

2018 2019 2020

Bilaterálna spolupráca 
celkom 28,3 19,4 33,3

Náklady na pomoc 
utečencom v krajine 
donora

0,7 0,8 0,8

Náklady na štipendiá 
a súvisiace náklady 1,6 1,7 1,4

Náklady na 
bezpečnostné projekty 8,75

Odpustenie dlhu 16,6

„Skutočná“/genuine 
spolupráca 17,15 17 14,5

Zdroj: Správa o rozvojovej spolupráci Slovenskej  republiky 
za rok 2020, vlastné prepočty Platformy rozvojových 
organizácií – Ambrela

10 „AidWatch Reports: from 2006 onwards.“ Concord, 9. január 2016. Dostupné na: https://concordeurope.org/2016/01/09/aidwatch-reports/ 
(navštívené 16. augusta 2021).

11 „AidWatch 2020: Ambrela hodnotí systém rozvojovej spolupráce SR.“ Ambrela, 1. december 2020. Dostupné na: https://ambrela.org/podujatia/
ambrela-vydala-aidwatch-2020/ (navštívené 16. augusta 2021).

12 „Správa o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2020.“ MZVaEZ SR, 25. jún 2021. Dostupné na: https://slovakaid.sk/wp-content/
uploads/2020/12/Vlastny-material.docx.pdf (navštívené 15. augusta 2021).

13 Ibid.

Obavy Platformy rozvojových organizácií – Ambrela sa 
naplnili a minulý rok sa Slovensko podieľalo na oddl-
žení dvoch partnerských krajín. Jednorazovo odpustilo 
časť dlhu Srbsku vo výške 15,99 mil. eur z jeho celkovej 
výšky 24,7 mil. USD, ktorý vznikol ešte začiatkom 90. ro-
kov minulého storočia12. V Somálsku sa Slovensko za-
pojilo príspevkom vo výške 0,62 mil. eur do iniciatívy 
Medzinárodného menového fondu (MMF) „Heavily 
Indebted Poor Countries“ na odpustenie dlhov a vy-
riešenie nedoplatkov voči MMF13. Keďže ide o ad hoc 
rozhodnutie, ktoré nemá kontinuálny trend, tabuľka 
nižšie ukazuje, ako by vyzerala rozvojová spolupráca 
Slovenska po odpočítaní oboch dlhov.

V roku 2020 Slovensko poskytlo 105,6 mil. eur na sku-
točnú rozvojovú spolupráca a jej podiel na HND pred-
stavoval 0,12 %. Slovensko týmto zvrátilo aspoň ako 
taký trend medziročného nárastu rozvojovej spolu-
práce a oddialilo sa od plnenia záväzku dosiahnuť cieľ 
ODA/HND 0,33 % do roku 2030. 

Tabuľka č. 4: Skutočná rozvojová spolupráca SR za 
rok 2020 po odpočítaní jednorazových dlhov Srbsku 
a Somálsku, štipendií a pomoci utečencom (v mil. eur)

Bilaterálna rozvojová spolupráca celkom 14,5

Multilaterálna rozvojová spolupráca 
celkom 91,1

„Skutočná“ rozvojová spolupráca celkom 105,6

Podiel ODA na HND 0,12

Zdroj: Správa o rozvojovej spolupráci Slovenskej repub-
liky za rok 2020, vlastné prepočty Platformy rozvojových 
organizácií – Ambrela
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SLOVENSKO NA CESTE 
K DOSIAHNUTIU ZÁVÄZKU 
0,33 % ODA/HND

Samotné MZVaEZ priznáva v Správe o rozvojovej spo-
lupráci Slovenskej republiky za rok 2020 „dlhodobú 
absenciu systémového navyšovania ODA SR“. Záväzky 
SR prispievať do medzinárodných organizácií sú často 
dlhodobé a tvoria najmä multilaterálnu spoluprácu. 
Príspevky môžeme deliť na riadne členské príspevky, 
účelové finančné príspevky a dobrovoľné finančné 
príspevky. Oproti bilaterálnej spolupráci sú predví-
dateľnejšie, a preto navýšenie rozvojovej spolupráce 
a tým dosiahnutie záväzku 0,33 % ODA/HND do roku 
2030 môže nastať primárne skrz bilaterálnu spolu-
prácu, o ktorej má vláda SR plnú rozhodovaciu prá-
vomoc. V dokumente schválenom vládou v januári 
2021 pod názvom „Zameranie dvojstrannej rozvojovej 

spolupráce SR na rok 2021“, kde sa uvádza výhľad na 
nasledujúce tri roky, sa však žiadne výrazné navýšenie 
neplánuje a bilaterálna rozvojová spolupráca bude 
stagnovať na úrovni okolo 20 mil. eur do roku 2023. 
V takom prípade bude dôležité zamerať sa viac na kva-
litu a štruktúru bilaterálnej časti. 

V minuloročnej AidWatch správe Platforma rozvojo-
vých organizácií – Ambrela poukázala, že takýmto tem-
pom by Slovensko dosiahlo záväzok 0,33 % ODA/HND 
až v roku 2130, o 100 rokov neskôr, ako sa zaviazalo 
dosiahnuť. Slovensko má v súčasnosti deficit vo výške 
172 mil. eur do dosiahnutia 0,33 % a do 2030 by mu-
selo ročne kontinuálne zvyšovať rozvojovú spoluprácu 
o cca 20 mil. eur. 

Zdroj: Správa o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2020 a Zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na rok 2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Bilaterálna 
rozvojová 
spolupráca celkom

17 23,2 25,9 28,26 19,4
33,3

16,7 – skutočná 
spolupráca

20,8 19,7 20,6

Tabuľka č. 5: Vývoj bilaterálnej rozvojovej spolupráce medzi rokmi 2015 – 2023
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BILATERÁLNA VS MULTILATERÁLNA 
ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA

Slovensko si dlhodobo udržuje pomer medzi bila-
terálnou a multilaterálnou rozvojovou spoluprácou 
20 % vs 80 % v prospech multilaterálnej. Necelých 
90 % multilaterálnej spolupráce smeruje do rozpočtu 
EÚ a Európskeho rozvojového fondu, a preto treba 
venovať osobitnú pozornosť prepojeniu rozvojovej 
spolupráce Slovenska s rozvojovou spoluprácou EÚ. 
Rozvojová spolupráca poskytovaná európskymi in-
štitúciami je považovaná za jednu z najefektívnejších 
so signifikantným dopadom v partnerských krajinách. 
Slovensko sa podieľa na nej nielen finančne cez prí-
spevok do rozpočtu EÚ alebo do Európskeho rozvojo-
vého fondu vo výške 80 mil. eur v roku 2020, ale aj pri 
rozhodovacích procesoch cez Radu EÚ, monitorovaní 
implementácie cez Európsky parlament a pri samotnej 
implementácii cez svojich aktérov. Hoci rozvojová spo-
lupráca tvorí len 10 % rozpočtu EÚ, je hlavným finanč-
ným nástrojom pre zahraničnú politiku EÚ. Slovensko 
by malo dlhodobo venovať pozornosť budovaniu 
vlastných kapacít vrátane občianskej spoločnosti v SR 
a v partnerských krajinách SlovakAid, expertízy v štát-
nej správe a diplomacii na presadzovanie politických 
záujmov pri tvorbe politík a implementácii rozvojovej 
spolupráce EÚ. Dôležitú úlohu zohrávajú slovenskí 
diplomati v Rade EÚ a rozvojoví diplomati v programo-
vých krajinách, ktorí majú možnosť sa priamo podieľať 
na programovaní finančných nástrojov a tým vytváraní 
budúcich príležitostí pre slovenské subjekty. 

Pre detailnejšie informácie o nástrojoch bilaterál-
nej a multilaterálnej pomoci pozri prílohu č. 2.

V roku 2020 nastalo niekoľko pozitívnych krokov, ktoré 
majú napomôcť pri lepšej zapojenosti slovenských 
subjektov do implementácie rozvojovej spolupráce 
EÚ s dôrazom predovšetkým na malých a stredných 
podnikateľov. SAMRS a EXIMBANKA začali proces tzv. 
pillar assessmentu potrebný pre zapojenie sa do de-
legovanej spolupráce EÚ. MF SR v spolupráci s UNDP 
pokračovalo v programe „Rozvojmajstri“ a súčasne 
sa vytvorila pozícia Private Sector Liaison Officer. 
Zmienené aktivity sú finančne náročné, a preto je dô-
ležité ich zosúladiť s prioritami bilaterálnej rozvojovej 
spolupráce a zaviesť systém monitorovania záujmu, 
(ne)úspešnosti malých a stredných podnikateľov 
v projektoch a tendroch medzinárodných finančných 
inštitúcií, resp. medzinárodných organizácií. 

Slovenské subjekty, najmä mimovládne organizácie, 
sú podporované do zapojenia sa do implementácie 
projektov Európskej komisie prostredníctvom po-
skytnutia spolufinancovania. Takáto podpora dodáva 
slovenským subjektom istotu, že budú mať zaručené 
spolufinancovanie vo výške 20 % rozpočtu projektu. 
Participácia slovenských subjektov na implementácii 
projektov EÚ pre Slovensko znamená posilnenie zapo-
jenia sa do rozvojovej spolupráce EÚ, zvýšenie profesi-
onality a v neposlednom rade aj zviditeľnenie samot-
nej značky SlovakAid. 

Slovensko by malo k zapojeniu sa do 
rozvojovej spolupráce EÚ pristupovať 
strategicky, a to najmä z dôvodu, 
že 88 % multilaterálnej rozvojovej 
spolupráce smeruje práve tam. 

Spôsobov je niekoľko a zopár najmä v oblasti tvorby 
politík a monitoringu bolo uvedených v predchádzajú-
cich odsekoch. Ďalej by sme uviedli dva procesy, do 
ktorých sú zapojené členské štáty spoločne s EK, a ide 
konkrétne o spoločné programovanie a iniciatívy Tímu 
Európa. 

Slovensko sa radí medzi menších donorov najmä 
výškou svojej bilaterálnej spolupráce, ktorá v roku 
2020 dosiahla historických 33,3 mil. eur, a to len vďaka 
oddlženiu. Reálne slovenské subjekty zakontrahovali 
spoločne so svojimi partnermi niečo vyše 4,5 mil. eur. 
O to dôležitejšie je správne nastaviť priority, zvýšiť 
koncentráciu na menší počet krajín a zodpovedných 
orgánov za implementáciu a súčasne strategicky 
prepojiť slovenskú bilaterálnu rozvojovú spoluprácu 
s rozvojovou spoluprácou EÚ. Tomuto sa budeme hlb-
šie venovať v nasledujúcej kapitole. 
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2019 2020

v absolútnych 
číslach v % v absolútnych 

číslach v %

Bilaterálna rozvojová spolupráca celkom 
( skutočná spolupráca) 17 19 14,5 16

Multilaterálna rozvojová spolupráca 84,24 81 90,1 84

EÚ (príspevok do rozpočtu EÚ 
a Európskeho rozvojového fondu) 72,94 87,8 80,2 87,9

OSN 5,154 4,8 5,6 6,2

WTO 0,69 0,8 0,7 0,8

Ostatné multilat. organizácie 5,4 6,6 4,6 5,1

Spolu 101,2 105,6

Tabuľka č. 6: Bilaterálna vs multilaterálna rozvojová spolupráca v rokoch 2019 a 2020 (v mil. eur)

Zdroj: Správa o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2020 a za rok 2019
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KVALITA OFICIÁLNEJ  
ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE

Kvalitu rozvojovej spolupráce je možné hodnotiť z rôz-
nych aspektov. Najčastejšie používané sú tzv. peer 
review mechanizmus od OECD DAC (Výbor pre rozvo-
jovú pomoc pri Organizácii pre hospodársku spolu-
prácu a rozvoj) a monitorovací mechanizmus princí-
pov efektívnej rozvojovej spolupráce od Globálneho 
partnerstva pre efektívnu rozvojovú spoluprácu 
(GPEDC). Slovensko má svoj vlastný systém monito-
rovania skvalitňovania systému ODA SR, ktorý je sú-
časťou Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce 
SR na roky 2019 – 2023 a každoročne sa vyhodnocuje 
pokrok jeho plnenia v Správe o rozvojovej spolupráci 
Slovenskej republiky za prechádzajúci rok. 

14 „Krajiny“, SAMRS, Dostupné na: https://slovakaid.sk/krajiny/ (navštívené 15. augusta 2021).

Správa AidWatch 2021 vyhodnocuje kvalitu rozvojovej 
spolupráce z pohľadu občianskej spoločnosti, jej geo-
grafickej koncentrácie, efektívnosti, transparentnosti, 
ale aj zapojenia jednotlivých ministerstiev a ostatných 
ústredných orgánov štátnej správy do implementácie 
a vybraných nástrojov použitých pri implementácii. 
I tento rok je súčasťou hodnotenia kvality aj sema-
forové hodnotenie cieľov napĺňania vybraných odpo-
rúčaní OECD DAC zo strany SR, ktoré predstavuje zák-
ladný odpočet zo strany občianskej spoločnosti o tom, 
ako SR tieto ciele napĺňala v roku 2020.

GEOGRAFICKÁ KONCENTRÁCIA 
ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SR

Slovensko poskytlo v roku 2020 na bilaterálnu roz-
vojovú spoluprácu 33,3 mil. eur. Jedna tretina v cel-
kovej sume 10,5 mil. eur smerovala do 36 programo-
vých a partnerských krajín, čo predstavuje v priemere 
menej ako 300-tisíc eur na krajinu. Podstatná časť 
(6,2 mil. eur) je klasifikovaná ako tzv. regionálna 
a nešpecifikovaná bilaterálna rozvojová spolupráca. 
Necelých 50 % tvorilo jednorazové oddlženie pre 
Srbsko a Somálsko. Z tohto dôvodu pri analýze geo-
grafickej koncentrácie budeme používať 16,7 mil. eur 
ako sumu na bilaterálnu spoluprácu, ktorá je očistená 
od oddlženia. Obe krajiny dostali pomoc v minulom 
roku použitím aj iných nástrojov a naďalej zostávajú 
medzi partnerskými krajinami. 

MZVaEZ v Správe o rozvojovej spolupráci SR používa 
dvojité delenie krajín, a to podľa kontinentov a podľa 
Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na 
roky 2019 – 2023, ktorá člení krajiny na programové 
a partnerské regióny a krajiny. Ako vyplýva z grafu č. 2, 
bilaterálna spolupráca SR sa poskytuje primárne do 
Európy a pri zohľadnení členenia podľa Európskej ko-
misie primárne do predvstupových krajín, za ktorými 
sú tesne krajiny susedstva. Necelá tretina ide do zvyš-
ných častí sveta.

Podľa teritoriálneho delenia zo Strednodobej straté-
gie rozvojovej spolupráce na programové a partnerské 
regióny a krajiny bola bilaterálna spolupráca v roku 
2020 implementovaná v partnerských regiónoch 
a krajinách (36 %) alebo nebola geograficky špecifi-
kovaná (37 %). V troch programových krajinách bolo 
použitých 17 % rozvojovej spolupráce. Rozdiel me-
dzi programovými krajinami a partnerskými regiónmi 
a krajinami nie je len v typológii, ale najmä v prístupe 
spolupráce. V prípade programových krajín by malo ísť 
o strategický prístup, kde MZVaEZ najprv vypracováva 
Stratégiu Slovenskej republiky pre rozvojovú spolu-
prácu s týmito krajinami14 na tri roky v spolupráci s ich 
vládami a hlavnými zainteresovanými stranami, ako sú 
napríklad mimovládne organizácie. Ďalším rozdielom 
je aj pôsobenie rozvojových diplomatov na ambasá-
dach SR v týchto krajinách. Po zohľadnení prístupu by 
stálo za zváženie zmeniť pomer medzi jednotlivými ka-
tegóriami krajín a zamerať sa nielen strategicky a per-
sonálne, ale aj objemovo na programové krajiny aspoň 
v hodnote 30 %. 
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Graf č. 2: Regionálne členenie bilaterálnej rozvojovej spolupráce podľa MZVaEZ SR a podľa Európskej komisie

Regionálne členenie bilaterálnej rozvojovej spolupráce

Zdroj: Správa o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2020, vlastné prepočty Platformy rozvojových organizácií – Ambrela

Pre detailnejšie informácie poskytovania rozvojovej pomoci do konkrétnych krajín pozri prílohu č. 3.

2020 v absolútnych 
číslach

priemerná suma  
na jednu krajinu v %

Programové krajiny – 
Gruzínsko, Moldavsko, Keňa 2 757 742,25 919 247,42 17

Projektové alebo tzv. 
partnerské regióny a krajiny  5 910 395,87 36

Partnerské regióny – západný Balkán 
(Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna 
Hora, Kosovo, Sev. Macedónsko, Srbsko)

2 288 175,41 381 362,57

Partnerské regióny – Východné 
partnerstvo EÚ (Bielorusko, Gruzínsko, 
Moldavsko, Ukrajina)

1 486 028,78 371 507,20

Partnerské regióny – Východná 
subsaharská Afrika (Burundi, Etiópia, 
Eritrea, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, 
Somálsko, Tanzánia a Uganda)

947 605,74 105 289,53

Partnerské regióny – Blízky východ 
(Irak, Jordánsko, Libanon, Sýria) 818 871,50 204 717,88

Partnerské regióny – Afganistan 369 714,44 369 714,44

Ostatné krajiny 1 813 669,91 139 513,07 11

Regionálna a nešpecifikovaná 
bilaterálna ODA 6 162 542,52 37

Spolu 16 644 350,55 100

Tabuľka č. 7: Teritoriálne priority rozvojovej spolupráce SR v roku 2020 v eurách

Zdroj: Správa o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2020, vlastné prepočty Platformy rozvojových organizácií – Ambrela

Európa
68,9 %

Predvstupové 
krajiny
37,4 %

Latinská 
Amerika

0,1 %

Ázia 
a Pacifik 

8,0 %

Subsaharská 
Afrika
18,6 %

Susedstvo
35,9 %

Afrika
18,6 %

Ázia
12,5 %
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KTO ZODPOVEDÁ ZA 
ROZVOJOVÚ SPOLUPRÁCU SR

15 Z dôvodu zabráneniu duplicity nie sú programové krajiny rozpočtovo započítané do kategórie partnerských regiónov a krajín, hoci sú vymenované.
16 „Hlavní aktéri SlovakAid“, SAMRS. Dostupné na: https://slovakaid.sk/hlavni-akteri-slovakaid/ (navštívené 16. augusta 2021).
17 „DAC working party on development finance statistics converged statistical reporting directives for the creditor reporting system (crs) and the 

annual dac questionnaire“, DAC-OECD, 28. máj, 2018. Dostupné na: https://one.oecd.org/document/DCD/DAC/STAT(2018)9/FINAL/en/pdf (navštívené 
16. augusta 2021).

18 „Správa o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2020“, MZVaEZ SR, 25. jún 2021. Dostupné na: https://slovakaid.sk/wp-content/
uploads/2020/12/Vlastny-material.docx.pdf (navštívené 15. augusta 2021).

Viac ako 80 %  rozvojovej spolupráce SR poskytuje 
Slovensko na príspevky do multilaterálnych organizácií, 
primárne do EÚ. Za implementáciu zvyšných necelých 
20 % v roku 2020 zodpovedalo dokopy 5 ministerstiev 
a v nasledujúcich rokoch by sa mali pridať ďalšie dve 
ministerstvá. Národným koordinátorom slovenskej roz-
vojovej pomoci je MZVaEZ SR, ktoré v roku 2007 zriadilo 
rozpočtovú organizáciu Slovenská agentúra pre medzi-
národnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), vykonávajúcu 
úlohu implementačnej agentúry a poskytujúcu finančné 
prostriedky cez výzvy pre žiadateľov o dotáciu či finančný 
príspevok. Minulý rok bol špecifický vysokým oddlžením 
Srbska a Somálska, ktoré spadá do gescie MF SR. Aj na-
priek tomu vidieť nekoherentnosť v prioritách rozvojo-
vej spolupráce SR. MZVaEZ SR/SAMRS zodpovedajú za 
približne rovnaký objem prostriedkov ako MF SR, ktoré 
má len dve priority, a to „odovzdávanie skúseností a po-
znatkov z ekonomickej transformácie a riadenia verej-
ných financií a podporu zapojenia súkromného sektora 
do rozvojovej spolupráce“.16 MZVaEZ SR/SAMRS zodpo-
vedá za implementáciu množstva sektorových a terito-
riálnych priorít definovaných v Strednodobej stratégii, 

vychádzajúcich z rozvojových potrieb partnerských 
krajín. Vyššie poukázaná nekoherentnosť v prioritách 
rozvojovej spolupráce SR sa prejavuje aj v administra-
tívnych nákladoch, ktoré si Slovensko môže započíta-
vať podľa pravidiel Výboru OECD pre rozvojovú pomoc 
(OECD/DAC)17. MZVaEZ SR/SAMRS disponuje rozvojovými 
expertmi a rozvojovými diplomatmi, ktorí zabezpečujú 
efektívnosť vynakladania prostriedkov na rozvojovú 
spoluprácu SR a jej prepojenie s rozvojovou spoluprá-
cou EÚ. MF SR v roku 2020 investovalo majoritnú časť 
administratívnych nákladov na „Budovanie informač-
ného systému pre evidovanie a vykazovania rozvojo-
vej spolupráce SR“ vo výške 257 224,80 eur18, súčasťou 
ktorého je aj webová stránka http://slovakdev.sk/. Pre 
porovnanie treba uviesť, že najväčšie dotácie SAMRS sú 
vo výške 250 000 eur. Pri zohľadnení viacerých faktorov, 
ako sú napríklad výška rozvojovej spolupráce SR, výška 
poskytovaných dotácií a využiteľnosť webovej stránky 
slovakdev.sk, je otázne, či by nebolo efektívnejšie 
tieto finančné prostriedky použiť na skutočnú pomoc 
v programových alebo partnerských krajinách.

2020 2021 2022 2023

MZVaEZ SR/SAMRS 10 147 363,04 8 912 821,00 7 037 821,00 7 037 821,00

MV SR 2 602 860,36 1 885 000,00 1 885 000,00 1 885 000,00

MPRV SR 30 323,00 26 381,00 26 381,00 26 381,00

MŠVVaŠ SR 1 381 430,66 2 059 567,00 2 063 567,00 2 071 567,00

MF SR 19 116 346,19 7 625 800,00 8 251 600,00 8 955 900,00

MO SR 184 376,00 315 376,00 482 000,00

MŽP SR 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Spolu 33 278 323,25 20 793 945,00 19 679 745,00 20 558 669,00

Tabuľka č. 8: Ministerstvá ako aktéri bilaterálnej rozvojovej spolupráce

Zdroj: Zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na rok 2021 
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DOTÁCIE SAMRS AKO HLAVNÝ 
NÁSTROJ SLOVAKAID

Významné miesto v porovnaní s inými nástrojmi 
SlovakAid majú dotácie SAMRS, keďže umožňujú zapo-
jenie slovenských subjektov (mimovládnych organi-
zácií, podnikateľov, akademickej oblasti) do rozvojo-
vej spolupráce a zvyšovať vizibilitu značky SlovakAid 
v partnerských krajinách. Zároveň je to nástroj, pri 
 ktorom miera kontroly a možnosť evaluácií umož-
ňuje reálne zvyšovať efektívnosť pomoci a zabezpečiť 
transparentnosť. Z pohľadu zahraničnej politiky by 
malo ísť o nástroj, ktorý možno najlepšie strategicky 
uchopiť či už cez geografické, sektorové alebo iné 
programovanie. V porovnaní s inými nástrojmi dotá-
cie SAMRS v praxi najviac vytvárajú predpoklady pre 
udržiavanie a zlepšovanie systému rozvojovej spolu-
práce, pretože umožňujú slovenským organizáciám 
nadobudnúť skúsenosti, vytvárať partnerstvá a uplat-
ňovať slovenské know-how.

Z prieskumu Ambrely (pozri príloha č. 1) zároveň 
vyplýva, že dotácie môžu predstavovať aj priamy či 
nepriamy pákový efekt, ktorý umožňuje slovenským 
mimovládnym organizáciám získať ďalšie finančné 
zdroje od iných inštitucionálnych donorov alebo od 
súkromných osôb.

V roku 2020 desať mimovládnych organizácií – čle-
nov Ambrely – dokázalo k zakontrahovanej kumulatív-
nej čiastke 1,8 mil. eur na dotáciách od SAMRS priložiť 
2,5 mil. eur nafundraisovaných zo súkromných zdrojov 

a ďalších 1,8 mil. eur získalo od iných inštitucionál-
nych donorov. Tento multiplikačný efekt navrhujeme 
vziať do úvahy pri ďalšom nastavovaní systému rozvo-
jovej spolupráce SR.

V roku 2020 SAMRS pôvodne plánovala vynaložiť his-
toricky najvyššiu sumu 5,6 mil. eur. (max. ročná alo-
kácia od založenia SAMRS bola cca 4,5 mil. eur v roku 
2017). Súčasťou tohto navýšenia bolo prvé zavedenie 
tzv. strategických partnerstiev/rámcových kontraktov 
v sume 600 000 eur za 3 roky (resp. 1 mil. eur na 5 ro-
kov) a aj presun dôrazu z finančných príspevkov na 
dotácie a efektívnejšie nakladanie s nevyčerpanými 
financiami z minulých období.

Počas otvorených výziev na podávanie projektov však 
MZVaEZ SR už v čase pandémie covid-19 v marci 2020 
rozhodlo o presmerovaní viac ako 900 000 eur (17 %) 
z celkového rozpočtu určeného slovenským subjektom 
na finančné príspevky, o ktoré sa podľa zákona uchá-
dzať nemôžu. Táto zmena sa dotkla aj výzvy na stra-
tegické partnerstvá, ktorá bola deň pred uzávierkou 
zrušená.

V roku 2020 bolo vyhlásených celkom 16 výziev so 109 
podanými žiadosťami a 37 úspešnými (27 projektov po-
daných MVO a 10 podnikateľmi a inými subjektmi), čo 

Ministerstvá podieľajúce sa 
na implementácii bilaterálnej 
rozvojovej spolupráce SR

Suma bilaterálnej 
rozvojovej spolupráce, 

ktorú administrujú

Administratívne 
náklady

Percentuálny podiel 
administratívnych nákladov na 

bilaterálnej rozvojovej spolupráci

MZVaEZ SR 3 540 236,97 995 301,52 28,11

SAMRS 6 607 126,07 1 033 139,20 15,64

MF SR 19 116 346,19 317 224,80 1,66

MV SR 2 602 860,36 0,00 0,00

MŠVVaŠ SR 1 381 430,66 25 665,00 1,86

MPRV SR 30 323,00 0,00 0,00

Spolu 33 278 323,25 2 371 330,52 7,13

Zdroj: Správa o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2020, vlastné prepočty Platformy rozvojových organizácií – Ambrela

Tabuľka č. 9: Administratívne náklady rozvojovej spolupráce SR v roku 2020
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predstavuje mieru úspešnosti 34 % (bez dobrovoľníc-
kych projektov). V roku 2018 bolo z 59 podaných žia-
dostí úspešných 30, čo je miera úspešnosti 50 % (bez 
dobrovoľníckych projektov). Miera úspešnosti klesla; 
dopyt sa zvýšil skoro dvojnásobne.

72 neschválených projektov predstavuje obrovskú 
stratu času a peňazí tých organizácií, ktoré projekty 
pripravili a odovzdali. Vzhľadom na zvyšujúci sa zá-
ujem a náročnosť prípravy finálneho projektu sa 
otvára možnosť dvojkolového výberového konania, 
kde sa v prvom kole predloží len tzv. concept note. 
Členské organizácie Ambrely majú bohaté praktické 
skúsenosti s donormi ako NL RVO, USAID, Danida, 
Norad, ktoré už dávno prešli na takýto systém podá-
vania žiadostí.

Alokácia na dotácie stagnuje už 10 rokov, čím sa 
znižuje priestor pre občiansku spoločnosť opero-
vať (4,5 mil. eur v roku 2017, 4,4 mil. eur v roku 2018 
a 4,1 mil. eur v roku 2019). V roku 2020 bolo prerozde-
lených 4,6 mil. eur. Súčasne celosvetovo vrátane krajín 
SlovakAid rastie potreba humanitárnej a rozvojovej 
pomoci, zvyšujú sa prevádzkové náklady a ceny služieb 
a tovarov. Mimovládne organizácie pôsobia v čoraz ne-
stabilnejšom a/alebo dynamicky veľmi sa vyvíjajúcom 
prostredí, čo spolu s požiadavkami na zvyšovanie pro-
fesionalizácie a špecializácie kladie zvýšené nároky na 
flexibilitu a agilný manažment.

Pozitívne možno hodnotiť, že SAMRS na odporúča-
nie Ambrely prvýkrát zverejnila indikatívny harmo-
nogram výziev, ktorý umožňuje žiadateľom o granty 

Výzva Alokácia
Počet 

schválených 
projektov

Percento 
úspešnosti

Suma 
schválených 

projektov

Priemerná 
suma 

schváleného 
projektu

Počet 
neschválených 

projektov

Suma 
neschválených 

projektov

Priemerná 
suma 

neschváleného 
projektu

Keňa 500 000,00 1 17 % 172 172,00 172 172,00 5 964 363,50 192 872,70

Burundi, Etiópia, 
Južný Sudán, Keňa, 
Rwanda, Tanzánia 
a Uganda

500 000,00 3 50 % 649 725,00 216 575,00 3 588 835,00 196 278,33

Strategické 
partnerstvo 600 000,00 ZRUŠENÁ

Moldavsko 500 000,00 4 67 % 598 897,00 149 724,25 2 149 021,60 74 510,80

Afganistan 100 000,00 1 100 % 99 960,00

Gruzínsko 500 000,00 3 30 % 311 314,00 103 771,33 7 614 767,40 87 823,91

Západný Balkán 400 000,00 2 33 % 176 624,00 88 312,00 4 498 322,00 124 580,50

PPP 500 000,00 6 33 % 455 498,00 75 916,33 12 859 044,32 71 587,03

Globálne 
a rozvojové 
vzdelávanie

100 000,00 3 25 % 89 593,00 29 864,33 9 260 876,95 28 986,33

Spolufinancovanie 
EÚ projektov 80 000,00 1 33 % 15 792,16 15 792,16 2 42 243,16 21 121,58

HP COVID-19 (1) 300 000,00 3 20 % 298 050,14 99 350,05 12 1 342 289,00 111 857,42

HP COVID-19 (2) 300 000,00 2 20 % 200 000,00 100 000,00 8 619 157,29 77 394,66

Ukrajina 300 000,00 2 50 % 190 000,00 95 000,00 2 199 890,00 99 945,00

Sýria a okolité 
krajiny 1 000 000,00 3 43 % 649 899,45 216 633,15 4 888 455,00 222 113,75

Južný Sudán 
(spoločná výzva 
so Sýriou)

2 67 % 399 560,00 199 780,00 1 200 000,00 200 000,00

Spolu 5 680 000,00 36 34 % 4 642 844,75 119 641,24 71 7 227 265,22 101 792,47

Zdroj: SlovakAid web, spracované Platformou rozvojových organizácií – Ambrela

Tabuľka č. 10: Prehľad výziev SAMRS v roku 2020
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lepšie plánovať prípravu projektových návrhov vrátane 
prieskumu potrieb v teréne. Spracovanie humanitár-
nej výzvy na boj s pandémiou covid-19 od uzávierky na 
podanie po oznámenie výsledkov trvalo 10 dní, čo je 
v porovnaní s lehotami 60 – 90 dní v minulých rokoch 
úspech. 

Pokiaľ ide o flexibilitu dotačného programu, SAMRS 
na návrh Ambrely správne umožnila žiadateľom do-
plniť už podané projekty v období rastúcej pandémie 
v partnerských krajinách SlovakAid, o tzv. „COVID-19 
adaptability paper“, aby sa predišlo situácii, v ktorej 
na jednej strane hodnotiaca komisia uprednostní, 
možno aj logicky, zdravotnícke projekty, alebo tie, 
ktoré majú väčšiu relevanciu v prostredí covidu-19 
pred inými projektmi, čím by ale mohlo dôjsť k zne-
výhodneniu niektorých žiadateľov bez ich zavinenia. 
Na druhej strane takéto riešenie umožnilo hodnotia-
cej komisii „pružne reagovať“ na novú realitu a po-
sudzovať projekty nie v kontexte, kedy boli podané, 
ale v reálnom kontexte prejavených prvých závažných 
následkov nastupujúcej pandémie. Pri implementá-
cii projektov SAMRS umožnila pomerne veľkú mieru 
flexibility a zmien tak, aby tieto mohli (i) reagovať na 
pomoc v boji s covidom-19, (ii) naplniť pôvodné ciele 
v prostredí obsahujúcom nové a veľké výzvy.

Naďalej nedošlo k výraznejšiemu posunu v hodnotia-
com procese projektov. SAMRS v roku 2020 nezverej-
ňovala bodové hodnotenie ani ich popis. Hoci počet 
externých hodnotiteľov sa z roka na rok zvyšuje, je po-
trebné (i) zlepšiť zabezpečenie nestrannosti a nezávis-
losti hodnotiteľa. Napríklad je na zváženie, či externý 
odborný hodnotiteľ, ktorý je zároveň zamestnancom or-
ganizácie pravidelne sa uchádzajúcej o granty v niekto-
rých výzvach/krajinách SAMRS, by mal hodnotiť projekty 
iných žiadateľov v iných výzvach alebo tých, ktorí sa 
uchádzajú o rozvojové a humanitárne projekty v iných 
krajinách SlovakAid. Po druhé treba dôsledne zvážiť 
nároky na odborné znalosti, zručnosti a skúsenosti 
hodnotiteľa, nielen externých hodnotiteľov vo vzťahu 
k typu a sektoru projektu, ktorý hodnotí. Špecifickú 
oblasť predstavujú technicky vysoko odborné projekty, 
kde stojí za zváženie pribrať do hodnotenia experta 
na danú oblasť. Tiež sa zdá, že až na výnimky platí, že 
hodnotiaca komisia zložená z pracovníkov MZVaEZ SR, 
SAMRS a ZÚ neobsahuje odborníkov na dané sektory 
a niekedy ani na geografické priority. Preto môže hro-
ziť, že ak chýba odbornosť u externého hodnotiteľa, tak 
môže odbornosť chýbať v celom hodnotiacom procese.

19 „Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2020“, SAMRS. Dostupné na: https://slovakaid.sk/wp-content/uploads/2020/12/
zameranie_bilateralnej_rozvojovej_spoluprace_sr_na_rok_2020.pdf (navštívené 16. augusta 2021).

Výzvy pre 
 programové krajiny
Keňa, hoci nie je nízkopríjmovou krajinou, predsta-
vuje jedinú krajinu afrického kontinentu, kde dlho-
dobo pôsobia slovenské mimovládne organizácie 
vo  väčšom počte a kde má zároveň SR zastupiteľský 
úrad. Napriek týmto a ďalším faktom dotačná aloká-
cia na Keňu medziročne neustále klesá. Za posledné 
štyri roky z 1,2 mil. eur v roku 2017 na 0,8 mil. eur 
v roku 2018 a 0,7 mil eur v roku 2019. Vo výzve v roku 
2020 to už bolo len 0,5 mil. eur. Zameranie rozvojo-
vej spolupráce SR na rok 202019 obsahovalo výzvu na 
strategické partnerstvo, ktoré malo tento pokles vy-
vážiť. Avšak výzva SP bola zrušená a reálne bolo tak 
v malej dotačnej výzve na Keňu len 500 000 eur v roku 
2020. Platforma rozvojových organizácií – Ambrela 
upozornila na fakt, že vo výzve na Keňu s alokáciou 
500 000 eur bolo vyčerpaných len 170 000 eur na jeden 
schválený projekt, pričom ostatných 5 projektov po-
daných členmi Ambrely dlhodobo pôsobiacimi v Keni 
hodnotiaca komisia neodporučila ministrovi na schvá-
lenie napriek tomu, že viaceré z nich dosiahli viac ako 
min. hranicu 75 bodov. Skutočným dôvodom neodpo-
ručenia a neschválenia 5 projektov komunikovaným 
agentúrou SAMRS ex post nebola ich nízka či nedos-
tatočná kvalita, ale potreba MZVaEZ SR presmerovať 
väčšiu časť alokácie na aktivity zamerané na covid-19. 
Ambrela žiada, aby MZVaEZ SR v budúcnosti postupo-
valo transparentnejšie a rozhodnutia o presmerovaní 
zdrojov spolu so zdôvodnením včas verejne komuni-
kovalo, aby neboli práca a náklady žiadateľov na prí-
prave projektov vynaložené zbytočne.

Pri Východnom partnerstve došlo k zmene filozofie 
a rozloženiu výzvy na jednotlivé krajiny. Tento krok 
mohol zlepšiť väčšie fokusovanie sa SlovakAid na 
menší počet krajín, čo ale nenastalo. Napriek tomu, že 
Gruzínsko je programová krajina len druhý rok, bolo 
vyčerpaných len 300 000 eur z alokovaných 500 000 eur 
a z 10 projektov podporené len tri.

V prípade Moldavska boli schválené štyri zo šiestich 
podaných projektov v celkovej sume 0,6 mil. eur.

Na Ukrajinu bola vyhlásená len výzva pre hu-
manitárne, nie rozvojové projekty a nie je zrejmé, 
aký je dlho dobý postoj MZVaEZ a priority SlovakAid 
k Ukrajine. Vzhľadom na to Ambrela navrhuje zača-
tie dialógu a prehodnotenie prístupu ku Gruzínsku 
a k Ukrajine.
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Humanitárne výzvy
V roku 2020 humanitárne výzvy formovali dve veci: 
pandémia covid-19 a geopolitika. V každoročnej vý-
zve na Blízky východ a Južný Sudán bolo schválených 
5 projektov v sume celkom 1,1 mil. eur. Z desiatich pro-
jektov bolo schválených päť projektov.

Navrhujeme, aby formuláre na humanitárne pro-
jekty boli upravené, zjednodušené. V roku 2020 sa 
takmer nelíšili od formulárov pre rozvojové projekty.

Pri humanitárnej pomoci sa čoraz 
viac prejavuje absencia jasnej 
stratégie a nie je zrejmé, ktoré krajiny, 
sektory, typy intervencií sú pre SR 
prioritné alebo ako by mal vyzerať 
nexus medzi humanitárnou pomocou 
a rozvojovou spoluprácou. Toto 
znižuje predvídateľnosť na strane 
donora a zvyšuje náklady a komplikuje 
plánovanie na strane implementátora. 

Dve výzvy zamerané na covid-19 zahŕňali sociálno-eko-
nomickú pomoc a boli otvorené aj pre podnikateľský 
sektor. S obmedzeným financovaním sa SR zamerala 
na štyri regióny: Blízky východ, Južný Sudán a Etiópia, 
západný Balkán a Východné partnerstvo. Žiadna zo 
žiadostí nebola schválená pre krajiny, kde SR dlho-
dobo poskytuje humanitárnu pomoc (Blízky východ 
a J. Sudán), a takýto prístup predstavuje odklon od 
strednodobej stratégie a rozdrobenie zdrojov na ešte 
väčší počet krajín a sektorov. Taktiež došlo k efektu, 
keď bola veľká časť projektov podaná organizáciami, 
ktoré sa nevenujú humanitárnej pomoci, a k adminis-
tratívnej záťaži pre SAMRS, keďže bolo podaných 20 
projektových žiadostí, z ktorých bolo 5 schválených.

Dobrovoľnícky 
program
Hoci došlo k navýšeniu na 351 860 eur, nebola roz-
delená celá alokácia na výzvu, ale len 50 %, teda 
185 760 eur. Dôvodom bola aj pandémia covid-19, ktorá 
do určitej miery obmedzila možnosť cestovať, ako aj 
iné pandemické opatrenia alebo pandémiou zhoršené 
situácie v prijímajúcich krajinách.

Názov organizácie

Počet 
 schválených 
dobrovoľní-

kov/-čok

Počet 
 neschválených 

dobrovoľní-
kov/-čok

Celkový objem 
dotácie na 

schválených 
dobrovoľníkov/-

čok

Celkový objem 
dotácie na 

neschválených 
dobrovoľníkov/-

čok

% podiel na 
schválených 

prostriedkoch 
z prerozdelenej 

dotácie pre 
program

VŠZaSP sv. A 6 13 82 800 131 400 44

SKCH 4 4 28 100 28 100 15

eRko 1 6 9 000 56 380 4

Integra 0 0 0 0 0

SAVIO 0 0 0 0 0

Dvojfarebný svet 2 3 22 960 28 600 12

SFPA 2 0 11 400 0 6

ADRA 0 9 0 107 100 0

ČvO 3 3 40 500 40 500 22

Trnavská uni 0 2 0 3 800 0

Spolu 18 40 185 760 260 951

Tabuľka č. 11: Prehľad projektov v rámci Programu vysielania dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do tzv.  rozvojových 
krajín

Zdroj: „SAMRS/2020/D/1“, SAMRS. Dostupné na: https://slovakaid.sk/schvalene-a-neschvalene-projekty/samrs-2020-d-1/ (navštívené 
16. augusta 2021). Spracované Platformou rozvojových organizácií – Ambrela
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Napriek tomu, že Keňa je programová krajina, 
tak z 15 žiadostí na Keňu boli schválené iba 2 (aj pri 
zohľadnení toho, že dobrovoľnícky program slúži aj 
pre iné ako projektové a programové krajiny, je to ne-
pomer). O ďalšie 2 programové krajiny bol taký malý 
záujem, že na Gruzínsko nebol podaný žiadny dobro-
voľnícky projekt a na Moldavsko len 2 projekty. Nie je 
úplne jasné, či a aký má byť synergický efekt dobro-
voľníckych projektov vo vzťahu k programovým kraji-
nám, k humanitárnej pomoci a pod.

Bohužiaľ, SAMRS nezverejňovala, koľko bodov žiadateľ 
dosiahol. V liste od SAMRS zaslanom niektorým žiada-
teľom sa vôbec nespomínajú hodnotiace kritériá na-
priek tomu, že sú uvedené vo výzve. Z hodnotenia nie 
je jasné, aká je úloha a postavenie ZÚ v hodnotiacej 
komisii. Dva často sa opakujúce dôvody nie sú podľa 
Platformy rozvojových organizácií – Ambrela dosta-
točné a logické:

A. „Žiadosť nezískala minimálny počet bodov.“ je argu-
ment, ktorý neodpovedá na základnú otázku, prečo 
projekt nedosiahol určitý počet bodov. Navyše žia-
dateľ sa ani nedozvedel, koľko bodov dosiahol.

B. „ZÚ neodporučil hodnotiacej komisii žiadosť na 
schválenie.“ ZÚ má iba jeden hlas v celej komisii, 
a nemá právo veta, resp. keď projekt neodporučí, 
neznamená to, že sa tým musia ostatní členovia 
komisie riadiť. Navyše ani tu nie je uvedený dôvod, 
prečo projekt nebol odporučený. V skutočnosti tak 
nejde o odôvodnenie, ale len o neodôvodnené 
konštatovanie komisie. 

V roku 2020 boli výsledky známe o 10 dní skôr v po-
rovnaní s rokom 2019, čo je zaujímavé z pohľadu tých 
organizácií, ktoré vysielajú vysokoškolských dobrovoľ-
níkov a potrebujú plánovať vyslanie podľa akademic-
kého roku.

Ambrela navrhuje zvážiť výhody 
a nevýhody možnosti zavedenia 
blokových grantov pre dobrovoľnícke 
projekty. MVO najlepšie vedia, aké 
dobrovoľnícke projekty sú pre nich 
prioritné, akých dobrovoľníkov vybrali 
alebo do ktorých krajín primárne 
potrebujú poslať dobrovoľníka. 

Zároveň by takáto zmena mohla 
zefektívniť a zrýchliť procesy 
a odbremeniť SAMRS.

Globálne a rozvojové 
vzdelávanie
V roku 2020 boli schválené tri projekty z dvanástich, 
pričom možno konštatovať, že išlo o schválené pro-
jekty organizácií, ktoré v oblasti globálneho vzdelá-
vanie nepôsobia veľmi dlho a projekty samotné sa 
koncentrujú skôr na verejnú informovanosť ako na 
vzdelávanie. Dopyt po grantoch 3,5-násobne prevýšil 
alokáciu.

Ambrela navrhuje preskúmať možnosť navyšovania 
rozpočtu za pomoci DEVCO/DEAR v kontexte SAMRS 
ako pillar assessed agentúry, podobne ako sa to po-
darilo pri rozvojových projektoch.

Otázkou tiež ostáva rozsah a intenzita spolupráce 
medzi MZVaEZ SR a MŠVVaŠ SR nielen pri financovaní 
aktivít a programu globálneho vzdelávania, ale aj stra-
tegického nastavenia najmä v kontexte záväzku pri-
praviť Národnú stratégiu globálneho vzdelávania.

Spolufinancovanie 
EÚ projektov
Spolufinancovanie je pre mimovládne organizácie, 
ktoré čerpajú veľké granty z EÚ, veľmi dôležitý nástroj 
a bolo by žiaduce, ak by sa otvorili podmienky tak, aby 
z jednej organizácie mohli byť podané aj viaceré žia-
dosti, keďže projekty sú v rôznych oblastiach a veľmi 
vzdialených od seba.

Tiež nie je úplne jasné, prečo sa schválil iba jeden 
projekt za 15 792 eur, keď alokácia bola 80 000 eur 
a ďalšie dva projekty podporené neboli. Medzi ná-
hradnými projektmi boli projekty, ktoré by sa finančne 
pokojne zmestili a zapadali do výzvy.

Taktiež ostáva na zváženie rozšírenie oprávnenosti 
projektov, ktoré by spolufinancovali projekty Nórskeho 
finančného mechanizmu v tých oblastiach, ktoré sa 
môžu prekrývať so zameraním rozvojovej spolupráce. 
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MIKROGRANTY AKO NÁSTROJ 
ZLEPŠENIA EFEKTÍVNOSTI

V roku 2020 bolo implementovaných celkom 76 mikro-
grantov v celkovej výške 0,6 mil. eur.

Nie je jasné, aký je podiel mikrograntov vo vzťahu 
k programovým krajinám, prioritným krajinám, huma-
nitárnej pomoci a podpore ľudských práv, demokracie 
a občianskej spoločnosti. Viac ako jedna tretina bola 
schválená pre región západného Balkánu a v Keni boli 
v drvivej väčšine príjemcovia štátne orgány, čo môže 
byť otázne z pohľadu efektívnosti a hospodárnosti.

Ambrela navrhuje zvážiť revidovanie súčasného 
usmernenia k programu pre mikrogranty, tak aby bolo 
zrejmé, ako tieto prispievajú k strategickým cieľom 
a sektorovým oblastiam. Môžu mať komplementárnu 
funkciu a prispieť k veľkým intervenciám alebo by 
mohli byť použité ako počiatočné peniaze, resp. na 
podporu rýchleho prieskumu potrieb pri humanitár-
nej pomoci a pod.

Krajina

Počet rea-
lizovaných 

mikro-
grantov

Čerpaný 
rozpočet 

v EUR
Priemer

Albánsko 4 39 988,00 9 997

Čierna Hora 2 20 000,00 10 000

Srbsko/
Kosovo 5 46 204,00 9 241

Moldavsko 9 87 485,00 9 721

Keňa 13 119 998,00 9 231

Gruzínsko 9 82 558,05 9 173

Etiópia 3 19 973,57 6 658

Bosna 
a Hercegovina 10 63 392,52 6 339

Severné 
Macedónsko 5 40 000,00 8 000

Bielorusko 1 10 000,00 10 000

Ukrajina 8 45 032,00 5 629

Libanon 3 29 862,95 9 954

Bhután 1 9 857,00 9 857

Irak 1 9 998,59 9 999

Grécko 1 4 500,00 4 500

Indonézia 1 5 000,00 5 000

SPOLU 76 633 849,68 8 340

Zdroj: SlovakAid web, spracované Platformou rozvojových 
organizácií – Ambrela

Tabuľka č. 12: Prehľad mikrograntov SAMRS
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V roku 2018 sa uskutočnilo hodnotenie systému roz-
vojovej spolupráce SR zo strany expertov, tzv. Peer 
Review Výboru Organizácie pre hospodársku spo-
luprácu a rozvoj (ďalej len OECD).20 Išlo o historicky 
prvé komplexné hodnotenie od vzniku členstva SR vo 
Výbore OECD pre rozvojovú pomoc (ďalej len „Výbor 
OECD-DAC“) v roku 2013. Odporúčania z hodnotenia sa 
stali súčasťou Strednodobej stratégie rozvojovej spo-
lupráce SR na roky 2019 – 2023. 

20 “OECD Development Co-operation Peer Reviews: Slovak Republic 2019”, OECD-DAC, 14. február 2019. Dostupné na: https://www.oecd.org/dac/
oecd-development-co-operation-peer-reviews-slovak-republic-2019-9789264312326-en.htm#:~:text=Co%2Doperation%20Directorate-,OECD%20
Development%20Co%2Doperation%20Peer%20Reviews%3A%20Slovak%20Republic%202019,approximately%20once%20every%20five%20years. 
(navštívené 20. augusta 2021).

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela pripra-
vila v roku 2020 prvýkrát semaforové hodnotenie cie-
ľov, ktoré je inšpirované vybranými odporúčaniami, 
a predstavuje základný odpočet zo strany občianskej 
spoločnosti o tom, ako SR tieto ciele napĺňala v roku 
2019. V roku 2021 bol semafor aktualizovaný o napre-
dovanie SR v oblasti rozvojovej spolupráce v roku 
2020.

CIELE 

1. 
Objem rozvojovej 
pomoci
Indikátory:

1.1 Pripravený plán a monitorovanie 
jeho napĺňania, na ktorom 
participuje aj občianska 
spoločnosť:

Cieľový stav: Splnenie medzinárodného 
 záväzku SR prispieť na oficiálnu rozvojovú 
pomoc 0,33 % HND do roku 2030;

Dosiahnutý stav: Aj napriek pôvodnej snahe 
MZVaEZ SR zahrnúť indikatívny finančný plán 
navyšovania ODA SR do „Správy o výsledkoch 
a odporúčaniach vyplývajúcich z hodnotenia 
tzv. Peer Review Výboru OECD pre rozvojovú 

pomoc“ nedošlo k jeho záväznému schváleniu 
vládou, následnému napĺňaniu a ani k jeho 
použitiu pri vypracovaní Zamerania rozvo-
jovej spolupráce SR na rok 2021. Tento plán 
nebol revidovaný ani s ohľadom na pandémiu 
covid-19.

 2019

 2020
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1.2 Medziročné navýšenie celkovej 
rozvojovej pomoci: 

Cieľový stav: v roku 2020 navýšiť rozpočet na 
0,15 % HND (150,29 mil. eur)21;

Dosiahnutý stav: 0,14 % HND (124,5 mil. eur), 
čo je navýšenie oproti 2019: 0,11 % HND 
(108 mil. eur). Táto skutočnosť nastala vďaka 
dvom faktorom: a) výraznému jednorazovému 
oddlženiu Srbska a Somálska; b) poklesu HDP 
SR kvôli pandémii covid-19. Vzhľadom na veľký 
pomer „nafúknutej pomoci“ a nedosiahnutie 
cieľového stavu ostáva indikátor červený.

 2019

 2020

1.3. Medziročné navýšenie 
bilaterálnej pomoci na 30 % 
celkovej ODA:

Cieľový stav: navýšenie skutočnej bilaterálnej 
pomoci na 30 % celkovej ODA;

Dosiahnutý stav: 16 % celkovej ODA (po odpo-
čítaní odpustenia dlhu).
Vzhľadom na pokles tzv. skutočnej pomoci zo 
17 mil. eur na 14,5 mil. eur ostáva indikátor 
červený.

 2019

 2020

21 „Správa o výsledkoch a odporúčaniach vyplývajúcich z hodnotenia tzv. Peer Review Výboru OECD pre rozvojovú pomoc“, MZVaEZ SR, 12. jún 2019. 
Dostupné na: https://www.economy.gov.sk/uploads/files/j0Ot1UGp.pdf  (navštívené 16. augusta 2021).

2. 
Kvalita rozvojovej 
spolupráce, efektívnosť, 
programovanie, 
geografické zameranie

Indikátory:

2.1 Geografické zameranie: 

Cieľový stav: max. 14 krajín;

Dosiahnutý stav: Nenastala žiadna zmena 
oproti roku 2019, keď bola prijatá Strednodobá 
stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 
2019 – 2023, obsahujúca rozšírenie krajín zo 14 
na 24 krajín. Okrem toho bilaterálna pomoc SR 
v 2020 prúdila do 36 krajín.

 2019

 2020

2.2 Rozdiel medzi programovou 
a projektovou krajinou: 

Cieľový stav: 30 % bilaterálnej pomoci aloko-
vané na programové krajiny; 

Dosiahnutý stav: 17 % z tzv. skutočnej bilate-
rálnej pomoci. 

 2019

 2020
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2.3 Predvídateľné  financovanie 
a  dlhodobé strategické 
 partnerstvá: 

Cieľový stav: zavedenie aspoň jedného  nástroja, 
ktorý zabezpečí predvídateľnosť a dlhodobé 
financovanie;

Dosiahnutý stav: Plánované pilotné  strategické 
partnerstvá pre Keňu boli kvôli pandémii 
covid-19 zrušené.

 2019

 2020

2.4 Počet CSP  
(Country strategy paper): 

Cieľový stav: inštitucionálny dialóg s partner-
skými krajinami s výstupmi;

Dosiahnutý stav: vypracované 3 z 3 CSP 
a schválené MZVaEZ začiatkom roku 2021.

 2019

 2020

2.5 Spolupráca s medzinárodnými 
partnermi: 

Cieľový stav: zlepšovanie spolupráce s EÚ 
a ďalšími medzinárodnými partnermi;

Dosiahnutý stav: Prebieha tzv. pillar asses-
sment EXIM Banky na získanie oprávnenia na 
administráciu fondov EÚ, SR sa zapojila do 
iniciatívy Tímu Európa v Keni.

 2019

 2020

3. 
Znižovanie chudoby 
a nerovnosti, podpora 
rovnosti príležitostí 
a životného prostredia

Indikátory:

3.1 Alokácia na nízkopríjmové 
krajiny vo výške 15 % bilaterálnej 
pomoci: 

Cieľový stav: 0,15 % HND, t. j. 134 mil. eur; 

Dosiahnutý stav: 0,001 % HND, t. j. 0,9 mil. eur.

 2019

 2020

3.2 Zameranie na zraniteľné skupiny 
a riadne vykazovanie:

Dosiahnutý stav: Na boj s klimatickou zmenou 
išlo 2 mil. eur (4 mil. eur v 2019) a na rodovú 
rovnosť 2,8 mil. eur (5,2 mil. eur v 2020).
Správa o ODA obsahuje zoznam projektov, 
ktoré prispievajú k rodovej rovnosti, resp. 
k životnému prostrediu, avšak nie je jasné 
bodové hodnotenie prispenia k prierezovým 
témam, ani ich vykazovanie voči cieľu udrža-
teľného rozvoja SDG.5 a podcieľom 5.1 – 5.c 
Nepoužívajú sa tzv. rio markers a gender 
 equality policy marker:

 2019

 2020
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4.
Strategické  zameranie

Indikátory:

4.1 Reforma a fungovanie 
koordinačného výboru pre 
rozvojovú spoluprácu (KV)

Cieľový stav: pravidelný, informovaný a sys-
tematický dialóg s jasným časovým plánom 
a prioritami, zameraný na výsledky, s medzire-
zortnou spoluprácou a politickou podporou;

Dosiahnutý stav: KV funguje veľmi formálne, 
stretáva sa raz za rok, nemá plán činnosti 
a merateľnú agendu. KV aj napriek pandé-
mii covid-19 možno považovať za čiastočne 
funkčný. Pracovné skupiny KV nie sú plne 
funkčné.

 2019

 2020

4.2 Definovanie komparatívnej 
výhody SR na medzirezortnej 
a vládnej úrovni:

Cieľový stav: vytvorený a facilitovaný proces 
s cieľom identifikácie a budovania kompa-
ratívnej výhody SR na medzirezortnej úrovni 
a v konzultácii s občianskou spoločnosťou;

Dosiahnutý stav: Nesplnené. Proces nebol 
začatý.

 2019

 2020

4.3 Vypracovanie a uplatňovanie 
humanitárnej stratégie, stratégie 
pre partnerstvo so súkromným 
sektorom, stratégie pre 
multilaterálnu pomoc, začlenenie 
GV do akčného plánu NPRVV:

Cieľový stav: vypracovanie humanitárnej 
stratégie podľa plánu v Zameraní bilaterálnej 
pomoci na rok 2020;

Dosiahnutý stav: Nebola vypracovaná žiadna 
z uvedených stratégií vrátane humanitárnej 
stratégie.

 2019

 2020
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5.
Transparentnosť, 
evaluácie a monitoring

Indikátory:

5.1 Transparentné rozhodovacie 
procesy:

Cieľový stav: zverejnenie bodového hodnote-
nia, dostatočné naratívne odôvodnenie, za-
bezpečenie odbornosti a nestrannosti a nezá-
vislosti hodnotiteľov; jasne nastavené procesy 
a riadne, včasné, odôvodnené rozhodnutia 
komunikované dotknutým aktérom;

Dosiahnutý stav: Zverejnenie bodového 
hodnotenia všetkých podaných projektových 
návrhov SAMRS stále absentuje a riadne 
odôvodnenie rozhodnutia je naďalej často 
nedostatočné.

 2019

 2020

5.2 Počet zadaných/uskutočnených 
evaluácií:

Cieľový stav: vypracovaný plán evaluácií spolu 
s rozpočtom na ročnej báze;

Dosiahnutý stav: Neexistuje plán  evaluácií 
a neboli realizované žiadne evaluácie 
okrem evaluácie Globálneho a rozvojového 
vzdelávania.

 2019

 2020

5.3 Vyslaní rozvojoví diplomati:

Cieľový stav: Podľa Zamerania bilaterálnej po-
moci mali byť vyslaní traja rozvojoví diplomati 
(Libanon, Etiópia, Srbsko);

Dosiahnutý stav: Nebol vyslaný žiadny nový 
rozvojový diplomat.

 2019

 2020
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Politické ašpirácie a stav štátneho rozpočtu nazna-
čujú, že nedôjde k skokovitému navýšeniu rozpočtu 
na rozvojovú spoluprácu. Napokon vládny návrh roz-
počtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 nepredpo-
kladá žiadne navýšenie rozpočtu SAMRS s výnimkou 
finančného príspevku na projekt v Maroku v hodnote 
1,9 mil. eur.22

To nebráni urobiť zmeny v efektívnosti rozvojovej 
spolupráce SR. 

Je tiež známe, že viacero systémo-
vých vylepšení nie je závislých od 
výraznejšieho navýšenia finančných 
zdrojov ako napríklad tvorba kvalit-
nej  humanitárnej stratégie, zvýšenie 
 flexibility a  efektívnosti projektov 
SAMRS a rýchlejšie vyhodnotenie 
SAMRS výziev.

22 „Na oficiálnu rozvojovú spoluprácu SR je prostredníctvom podprogramu 05T0A v rokoch 2021 – 2023 plánovaných v rozpočte MZVEZ SR 7 037 821 
eur ročne, s výnimkou roka 2021, kedy je v podprograme 05T0A vyčlenených o 1 875 000 eur viac, určených na príspevok SR na spoločný projekt 
krajín V4+Nemecko v Maroku (uznesenie vlády SR č. 85/2020)“, MZVaEZ SR, 30. marec 2021. Dostupné na: https://slovakaid.sk/wp-content/
uploads/2021/01/Zameranie-ODA-SR-2021.pdf (navštívené 20. augusta 2021).

Rok 2021 tiež ukázal, že v rozpočte SAMRS možno nájsť 
zdroje na zavedenie rámcových kontraktov. To, čo naj-
viac chýba a je predpoklad k vyššie uvedenému, je 
politická vôľa viesť pravidelný, informovaný a syste-
matický dialóg s jasným časovým plánom a prioritami 
zameraný na výsledky.

AID
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Príloha č. 1: Finančné zdroje kontrahované na projekty vybraných členských 
a pozorovateľských organizácií Ambrely v roku 2020

Krajina 
intervencie Organizácia Názov donora Sektor

Suma 
v EUR (iní 
donori)

Z toho na 
COVID-19 
aktivity

Vlastné 
prostriedky23

Z toho na 
COVID-19 
aktivity

SlovakAid 
prostriedky

Z toho na 
COVID-19 
aktivity

AFRIKA

Afrika – 
Projekty 
Pápežských 
misijných diel 
(PMD)

eRko – HKSD Verejná zbierka Dobrá 
novina Viac sektorov 33 000

Etiópia Nadácia Integra Dotácia z programu 
SlovakAid Iné 20 000 199 760

Etiópia Nadácia Integra Príspevky od PO Globálne 
vzdelávanie 4 200

Etiópia Nadácia Integra Príspevky od  fyzických 
osôb – Kríza v Etiópii Iné 2 209

Etiópia Nadácia Integra Príspevky od  fyzických 
osôb – Daruj strom

Globálne 
vzdelávanie 2 304

Etiópia eRko – HKSD Verejná zbierka Dobrá 
novina viac sektorov 93 140

Etiópia eRko – HKSD SlovakAid Zdravotníctvo 98 059 98 059

Južný Sudán Nadácia Integra Dotácia z programu 
SlovakAid Zdravotníctvo 199 561

Južný Sudán SAVIO o. z. Vlastné zdroje Vzdelávanie 53 779

Južný Sudán eRko – HKSD Verejná zbierka Dobrá 
novina Viac sektorov 152 733

Kamerun eRko – HKSD Verejná zbierka Dobrá 
novina Voda a sanita 9 200

Keňa Nadácia Integra Príspevky od PO Vzdelávanie 1 734

Keňa Nadácia Integra
Príspevky od fyzických 
osôb – kampaň detský 
domov

Prístrešie/shelter 10 286

Keňa Nadácia Integra Príspevky od fyzických 
osôb – Korona v Kibere Iné 10 358 10 358

Keňa SAVIO o. z.
SlovakAid, Jugendhilfe 
Weltweit, individuálni 
darcovia

Vzdelávanie 24 100 132 240 41 399

Keňa eRko – HKSD Verejná zbierka Dobrá 
novina Viac sektorov 425 905

Keňa, Etiópia Nadácia Integra Príspevky od fyzických 
osôb – Malajka Vzdelávanie 260 484

Rwanda SKCH
Príspevky od fyzických 
osôb – kampaň 
Krabička

Vzdelávanie 8 800

Rwanda SKCH
Príspevky od fyzických 
osôb – kampaň 
Krabička

Iné 17 000

Rwanda SKCH
Dotácia z programu 
SlovakAid, príspevky 
od fyzických osôb

Podpora 
dobrovoľníctva 15 100 5 150

Sudán SAVIO o. z. Vlastné zdroje Vzdelávanie 7 600

Tanzánia SAVIO o. z. Dotácia z programu 
SlovakAid Vzdelávanie 67 275
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Uganda SKCH
Príspevky od fyzických 
osôb – kampaň Pôstna 
krabička

Vzdelávanie 101 301

Uganda SKCH
Príspevky od fyzických 
osôb – kampaň Pôstna 
krabička

Iné 13 647

Uganda SKCH
Príspevky od fyzických 
osôb – kampaň Pôstna 
krabička

Voda a sanita 5 000 5 000

Uganda SKCH
Dotácia z programu 
SlovakAid, príspevky 
od fyzických osôb

Podpora 
dobrovoľníctva 13 000 5 000

Uganda eRko – HKSD Verejná zbierka Dobrá 
novina

Iné: prosím špeci-
fikovať do stĺpca 
poznámky

134 583

Uganda SKCH Vlastné zdroje Adopcia 
na diaľku® Vzdelávanie 206 835

Uganda & 
Rwanda ADRA Dotácia z programu 

SlovakAid Poľnohospodárstvo 25 000 250 000

Uganda & 
Rwanda ADRA Dotácia z ČS únie Poľnohospodárstvo 593

Uganda & 
Rwanda ADRA Príspevky od PO Poľnohospodárstvo 1 175

Uganda & 
Rwanda ADRA Príspevky od FO a PO Poľnohospodárstvo 190

SPOLU 316 268 10 358 1 469 229 5 000 866 205 98 059

EURÓPA

Albánsko Človek 
v ohrození

International Visegrad 
Fund

Podpora občianskej 
spoločnosti 54 649

Albánsko SKCH Vlastné zdroje Adopcia 
na diaľku® Vzdelávanie 46 891

Albánsko
Výskumné 
centrum SFPA, 
n. o.

Dotácia z programu 
SlovakAid

Podpora občianskej 
spoločnosti 99 996 11 980 99 996

Gruzínsko
Výskumné 
centrum SFPA, 
n. o.

Dotácia z programu 
SlovakAid

Podpora občianskej 
spoločnosti 99 982 13 000 99 982

Gruzínsko, 
Albánsko, 
Turecko

ADRA Charitatívna reklama Podpora 
dobrovoľníctva 5 823

Gruzínsko, 
Moldavsko ADRA Charitatívna reklama Podpora 

dobrovoľníctva 539

Krajiny EÚ SCCD Európska komisia Globálne 
vzdelávanie 106 819 0

Krajiny V4 AINova International Visegrad 
Fund

Globálne 
vzdelávanie 4 979

Moldavsko SCCD Dotácia z programu 
SlovakAid Poľnohospodárstvo 0 8 800

Moldavsko AO 
Gagauzsko

Výskumné 
centrum SFPA, 
n. o.

Dotácia z programu 
SlovakAid

Globálne 
vzdelávanie 99 840 10 000 99 840

Moldavsko AO 
Gagauzsko

Výskumné 
centrum SFPA, 
n. o.

Dotácia z programu 
SlovakAid

Podpora 
dobrovoľníctva 5 700 5 700

Krajina 
intervencie Organizácia Názov donora Sektor

Suma 
v EUR (iní 
donori)

Z toho na 
COVID-19 
aktivity

Vlastné 
prostriedky23

Z toho na 
COVID-19 
aktivity

SlovakAid 
prostriedky

Z toho na 
COVID-19 
aktivity
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Srbsko ADRA Dotácia z programu 
SlovakAid Zdravotníctvo 100 000 100 000

Srbsko ADRA Dotácia z ČS únie Podpora 
dobrovoľníctva 1 800

Ukrajina UNICEF Vlastné zdroje Iné 28321, 07 

Ukrajina Človek 
v ohrození Príspevky od PO Potravinová 

bezpečnosť 1 362

Ukrajina Človek 
v ohrození

Dotácie z programu 
SlovakAid Voda a sanita 99 991 99 991

Ukrajina Človek 
v ohrození

Dotácie z programu 
SlovakAid Iné 100 000

Ukrajina SKCH Dotácia SlovakAid Iné 10 000 90 000

Ukrajina SAVIO o. z. Vlastné zdroje Vzdelávanie 1 505

Ukrajina SKCH Vlastné zdroje Adopcia 
na diaľku® Vzdelávanie 189 679

Ukrajina
Výskumné 
centrum SFPA, 
n. o.

Dotácia z programu 
SlovakAid

Podpora 
dobrovoľníctva 5 700 5 700

SPOLU 479 465 0 290 780 100 000 710 009 99 991

ÁZIA

Libanon UNICEF Vlastné zdroje Iné 3 424

Jemen UNICEF Vlastné zdroje Iné 71 463

Jemen UNICEF Vlastné zdroje Zdravotníctvo 11256, 90

Sýria UNICEF Vlastné zdroje Iné 14 313

Libanon Človek 
v ohrození Príspevky od FO a PO Prístrešie/shelter 13 500

Libanon Človek 
v ohrození HOPES-LEB Vzdelávanie 12 929

Libanon Človek 
v ohrození Príspevky od FO Potravinová 

bezpečnosť 4 500 4 500

Libanon Človek 
v ohrození Príspevky od FO Vzdelávanie 1 000

Libanon Človek 
v ohrození Príspevky od PO Vzdelávanie 1 845

Nepál Človek 
v ohrození Príspevky od FO Potravinová 

bezpečnosť 5 000

Irak SKCH Dotácia SlovakAid Voda a sanita 200 000

Irak SKCH
Fin. prostriedky od 
KBS zo zbierky v kato-
líckych kostoloch

Voda a sanita 105 600

Irak SKCH
Fin. prostriedky od 
KBS zo zbierky v kato-
líckych kostoloch

Vzdelávanie 87 450

Irak SKCH
Fin. prostriedky od 
KBS zo zbierky v kato-
líckych kostoloch

Iné 15 800

Libanon SKCH
Fin. prostriedky od 
KBS zo zbierky v kato-
líckych kostoloch

Vzdelávanie 20 150

Krajina 
intervencie Organizácia Názov donora Sektor

Suma 
v EUR (iní 
donori)

Z toho na 
COVID-19 
aktivity

Vlastné 
prostriedky23

Z toho na 
COVID-19 
aktivity

SlovakAid 
prostriedky

Z toho na 
COVID-19 
aktivity
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Sýria SKCH
Fin. prostriedky od 
KBS zo zbierky v kato-
líckych kostoloch

Vzdelávanie 35 500

Sýria SKCH
Fin. prostriedky od 
KBS zo zbierky v kato-
líckych kostoloch

Iné 58 200

Libanon ADRA Verejná zbierka Giving 
Tuesday Voda a sanita 3 269

Libanon ADRA Verejná zbierka Iné 8 371,50

Libanon, Sev. 
Macedónsko, 
Arménsko, 
Kirgizsko, 
Kambodža, 
Nepál, Srbsko

ADRA Dotácia z ČS únie Podpora 
dobrovoľníctva 3 947

Jemen Nadácia 
Integra

Príspevky od fyzických 
osôb-kampaň Jemen Iné 8 132

Libanon Nadácia 
Integra

Príspevky od fyzických 
osôb-kampaň Libanon Iné 798

Sýria Nadácia 
Integra

Príspevky od fyzických 
osôb-kampaň Sýria Iné 374

Jakutsko SAVIO o. z. Vlastné zdroje Iné 2 612

India SKCH Vlastné zdroje Adopcia 
na diaľku® Vzdelávanie 238 397

Vietnam SKCH Vlastné zdroje Adopcia 
na diaľku® Vzdelávanie 72 366

Kazachstan SKCH Vlastné zdroje Adopcia 
na diaľku® Vzdelávanie 16 734

Kirgizsko SKCH Vlastné zdroje Adopcia 
na diaľku® Vzdelávanie 5 000

SPOLU 362 380 0 439 922 4 500 200 000 0

AMERIKA

Kuba Človek 
v ohrození

National Endowment 
for Democracy

Podpora občianskej 
spoločnosti 50 875

Haiti SKCH Vlastné zdroje Adopcia 
na diaľku® Vzdelávanie 107 413

SPOLU 50 875 0 107 413 0 0 0

SLOVENSKO

Slovensko UNICEF SlovakAid + CPF Globálne 
vzdelávanie 4 550 3 100 25 721

Slovensko SCCD Dotácia z programu 
SlovakAid

Globálne 
vzdelávanie 0 14 073

Slovensko SCCD Erasmus+ Iné 8 600

Slovensko Človek 
v ohrození

Ministerstvo 
 spravodlivosti SR

Globálne 
vzdelávanie 15 000

Slovensko Človek 
v ohrození MPSVR SR Iné 12 398 12 398

Slovensko Človek 
v ohrození Karpatská nadácia Vzdelávanie 863 863

Krajina 
intervencie Organizácia Názov donora Sektor

Suma 
v EUR (iní 
donori)

Z toho na 
COVID-19 
aktivity

Vlastné 
prostriedky23

Z toho na 
COVID-19 
aktivity

SlovakAid 
prostriedky

Z toho na 
COVID-19 
aktivity
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Slovensko Človek 
v ohrození LDS Charities Iné 3 736 3 736

Slovensko Človek 
v ohrození Príspevky od FO a PO Iné 53 250 53 250

Slovensko ADRA VZ 2018/2019 Iné 956 956

Slovensko ADRA VZ 2019/2020 Iné 4 302 4 302

Slovensko ADRA ADRA EU Iné 2 254 2 254

Slovensko ADRA ADRA International Iné 20 801 20 801

Slovensko ADRA Príspevky od PO Iné 1 000 1 000

Slovensko ADRA Príspevky od PO Iné 20 000 20 000

Slovensko ADRA Príspevky od PO Iné 6 400 6 400

Slovensko ADRA Príspevky od PO Iné 7 500 7 500

Slovensko ADRA Príspevky od PO Iné 2 000 2 000

Slovensko Nadácia 
Integra

Dotácia z programu 
SlovakAid Vzdelávanie 3 225 33 225

Slovensko Nadácia 
Integra Príspevky od PO Vzdelávanie 1 000 300

Slovensko SAVIO o. z. IUVENTA Podpora 
dobrovoľníctva 569

Slovensko
Výskumné 
centrum SFPA, 
n. o.

Európsky sociálny 
fond

Globálne 
vzdelávanie 116 868 6 151

Slovensko
Výskumné 
centrum SFPA, 
n. o.

Európska komisia Globálne 
vzdelávanie 26 100 5 000

Slovensko
Výskumné 
centrum SFPA, 
n. o.

International Visegrad 
Fund

Globálne 
vzdelávanie 25 000 36 000

Slovensko
Výskumné 
centrum SFPA, 
n. o.

Dotácie MZVaEZ SR Globálne 
vzdelávanie 33 870 1 922

Slovensko
Výskumné 
centrum SFPA, 
n. o.

Národná agen-
túra programu EÚ 
Erasmus+; Konrad 
Adenauer Stiftung

Globálne 
vzdelávanie 27 626

Slovensko
Výskumné 
centrum SFPA, 
n. o.

Vlastné zdroje 
( podnik. činnosť)

Globálne 
vzdelávanie 5 910 

Slovensko 
a V4

Výskumné 
centrum SFPA, 
n. o.

International Visegrad 
Fund

Globálne 
vzdelávanie 100 000

Slovensko 
a V4

Výskumné 
centrum SFPA, 
n. o.

International 
Visegrad Fund

Globálne 
vzdelávanie 146 700

SPOLU 545 934 40 051 157 015 95 407 73 019 0

CELKOM 2 963 910 60 767 4 771 703 314 407 3 625 446 396 100

23 Vlastné prostriedky: verejné zbierky, 2%, dary FO/PO, z vlastnej podnikateľskej činnosti a pod.

Krajina 
intervencie Organizácia Názov donora Sektor

Suma 
v EUR (iní 
donori)

Z toho na 
COVID-19 
aktivity

Vlastné 
prostriedky23

Z toho na 
COVID-19 
aktivity

SlovakAid 
prostriedky

Z toho na 
COVID-19 
aktivity
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Príloha č. 2: Výdavky na ODA SR v roku 2020 v porovnaní s 2017 – 2019

Podiel výdavkov 
na celkovej ODA 

v roku 2020
2017 2 018 2 019 2 020

Bilaterálna pomoc 27 % 25 933 542,00 28 262 705,00 19 383 012,00 33 278 323,06

SAMRS humanitárne a rozvojové projekty 
(realizované prostredníctvom slovenských MVO, 
podnikateľských subjektov, štátnych a akade-
mických inštitúcií)

3 796 279,00 3 946 905,00 3 864 554,00 3 774 966,74

Spolufinancovania EU projektov 68 498,00 102 551,00 22 312,00 15 792,16

Projekty realizované v SR (globálne rozvojové 
vzdelávanie, verejná informovanosť, budovanie 
kapacít ODA, spolufinancované projekty EÚ)

285 256,00 152 327,00 52 474,00 89 593,00

Verejná informovanosť 16 353,00 57 598,00 41 829,00 69 150,96

Mikrogranty (poskytované lokálnym organizá-
ciám prostredníctvom zastupiteľských úradov 
SR v rozvojových krajinách)

402 695,00 443 704,00 494 774,00 633 849,68

Finančná HP 2 067 299,00 611 000,00 96 489,00 702 791,86

Sharing Slovak Experience (CETIR) 93 389,00 72 500,00 102 632,00 11 733,00

Pomoc pre utečencov v SR 800 846,00 616 989,00 718 286,00 751 183,97

Vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín 234 608,00 232 596,00 223 051,00 185 760,00

Štipendiá pre študentov z rozvojových krajín, 
výučba slovenčiny 1 642 375,00 1 645 950,00 1 677 613,00 1 355 765,66

Rozvojoví diplomati (KE, MD, GE) 153 589,00 281 698,00 160 909,00 234 129,00

Materiálna HP 373 643,00 294 997,00 655 467,00 863 120,16

Administratívne náklady (MZVaEZ, SAMRS, MF, 
MV, MŠVVaŠ) 1 987 558,00 2 302 096,00 1 903 067,00 2 137 200,00

Iné finančné toky a príspevky (najmä príspevky 
do medzinárodných organizácií a programov) 14 011 154,00 17 501 794,00 9 369 555,00 6 463 000,00

Odpustenie dlhu Srbskej republike 15 990 033,80

Multilaterálna pomoc 73 % 73 555 384,00 79 548 240,00 82 431 659,00 90 080 359,89

Príspevky do medzinárodných organizácií 10 212 368,00 10 286 440,00 10 090 619,00 10 869 318,89

Príspevky do EÚ 50 740 000,00 52 750 000,00 55 160 000,00 62 030 000,00

Príspevky do Európskeho rozvojového fondu 
(EDF) 12 603 016,00 16 511 800,00 17 181 040,00 17 181 040,00

SPOLU 99 488 926,00 107 810 945,00 101 814 671,00 123 358 682,95
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Príloha č. 3: Výdavky na bilaterálnu pomoc podľa teritoriálneho zamerania v roku 
2020 v porovnaní s 2017 – 2019

2017 2018 2019 2020

EURÓPA

Srbsko 1 481 642,00 923 993,50 1 232 950,00 892 007,70

Turecko 4 622 302,00 2 322 032,44 1 693 420,00 1 633 605,00

Ukrajina 1 204 080,00 749 580,90 1 277 660,00 1 334 923,70

Gruzínsko 524 588,00 585 940,20 556 030,00 986 684,53

Moldavsko 844 695,00 696 506,06 889 970,00 812 787,68

Albánsko 215 678,00 389 801,20 443 980,00 466 738,68

Bosna a Hercegovina 202 236,00 278 506,80 463 480,00 362 956,06

Severné Macedónsko 32 260,00 260 150,00 244 872,40

Kosovo 106 313,00 124 843,80 257 280,00 232 210,57

Bielorusko 36 710,00 141 375,20 54 870,00 151 105,08

Čierna Hora 53 870,00 249 799,00 564 930,00 89 390,00

Azerbajdžan 880,00 640,00 1 680,00 6 195,00

Egypt 7 000,00

Grécko 55 000,00

Macedónsko 316 598,00

9 609 592,00 6 557 279,10 7 696 400,00 7 213 476,40

AFRIKA

Keňa 1 402 877,00 1 171 302,00 2 304 890,00 958 270,04

Somálsko 0,00 20 249,52

Južný Sudán 1 506 184,00 327 668,90 303 120,00 359 280,43

Etiópia 102 400,00 7 200,00 171 290,00 236 946,59

Tanzánia 50 000,00 50 000,00 0,00 139 975,50

Uganda 40 600,00 13 100,00 67 440,00 125 891,70

Rwanda 25 000,00 7 200,00 25 190,00 63 282,00

Sudán 1 660,00 5 350,00 35 665,00

Lesotho 28 800,00 14 400,00 24 560,00 3 600,00

Burundi 4 320,00 4 470,00 4 520,00 1 980,00

Líbya 1 000 000,00 8 250 000,00

Angola 9 904,00

Madagaskar 10 000,00

4 180 085,00 9 847 000,90 2 906 360,00 1 945 140,78
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ÁZIA

Irak 52 462,00 644 466,00 273 170,00 424 205,63

Afganistan 881 650,00 293 528,00 299 100,00 369 714,44

Libanon 392 960,00 640 523,70 642 360,00 299 305,87

Sýria 1 040 176,00 654 950,90 134 380,00 89 165,00

Palestína 77 470,00 182 070,00 105 690,00 76 720,00

Kirgizsko 10 900,00 960,00 10 640,00 15 677,50

Vietnam 39 320,00 35 000,00 22 080,00 12 315,00

Bhután 9 762,41

Jordánsko 23 995,39 4 520,00 6 195,00

Mongolsko 28 095,00 24 880,00 21 940,00 5 520,00

Indonézia 13 896,00 3 500,00

Maldivy 3 000,00 750,00

Arménsko 10 520,00 275 030,00 15 830,00

Irán 111 980,00

Jemen 157 200,00 2 260,00 100 000,00

Kambodža 21 600,00 56 000,00 23 820,00

Kazachstan 10 000,00 948,34 5 950,00

Nepál 7 000,00

Uzbekistan 10 560,00 10 000,00

Izrael 25 000,00

Filipíny 8 710,00

Pakistan 1 000,00

Tadžikistan 3 240,00 10 000,00

2 770 863,00 2 848 508,33 1 801 460,00 1 312 830,85

AMERIKA

Venezuela 30 000,00 10 000,00

Argentína 1 600,00 360,00

Haiti 127 144,60 11 550,00

Kuba 7 890,00

Mexiko 25 000,00 75 000,00

Peru 94 931,00 3 790,00

Ekvádor 1 080,00

96 011,00 155 934,60 126 040,00 10 360,00

CELKOM 16 656 551,00 19 408 722,93 12 530 260,00 10 481 808,03

Regionálna a nešpecifikovaná bilaterálna 
ODA 3 874 882 5 792 085 6 465 480 6 162 542,52

Total 20 531 433,00 25 200 807,93 18 995 740,00 16 644 350,55

2017 2018 2019 2020
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Príloha č. 4: Zoznam skratiek

Ambrela Platforma rozvojových organizácií – Ambrela
CONCORD Konfederácie európskych mimovládnych rozvojových a humanitárnych organizácií
Danida Danish International Development Agency
DEVCO Development cooperation, premenovaný na International Partnerships
DEAR Development Education and Awareness Raising
EK Európska komisia
EÚ Európska únia
GPEDC Globálne partnerstvo pre efektívnu rozvojovú spoluprácu
HND hrubý národný dôchodok
MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MMF Medzinárodný menový fond
MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MVO mimovládne organizácie
MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
NDICI Neighbourhood, development and international cooperation instrument
NL RVO – RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Norad Norwegian Agency for Development Cooperation
ODA oficiálna rozvojová pomoc (official development assistance)
OECD DAC Výbor pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  

(Organisation for economic cooperation and development)
SAMRS Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
SP Strategické partnerstvá
SR Slovenská republika
TEI Team Europe Initiative
UNDP United Nations Development Programme 
USAID The United States Agency for International Development
ZÚ Zastupiteľský úrad 
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ČLENSKÉ A POZOROVATEĽSKÉ 
ORGANIZÁCIE

 

Členovia

Pozorovatelia
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Ambrela je združenie právnických osôb založené 
v roku 2003. Zastupuje záujmy 28 najväčších 
a najrelevantnejších slovenských organizácií ( prevažne 
mimovládnych), ktoré pôsobia v oblasti rozvojovej 
spolupráce, humanitárnej pomoci alebo globálneho 
vzdelávania. Je tiež oficiálnym a dlho dobým 
partnerom MZVaEZ SR pri pripomienkovaní a príprave 
kľúčových dokumentov a procesov týkajúcich sa 
zahraničnej politiky v oblasti rozvojovej spolupráce.

Medzi hlavné piliere Ambrely patrí advokačná 
činnosť, budovanie kapacít mimovládnych organizácií 
a verejná informovanosť.

Ambrela je tiež zakladajúcim členom 
Konfederácie európskych mimo vládnych 
rozvojových a humanitárnych organizácií 
(CONCORD) a spolupodieľa sa tak na 
presadzovaní záujmov rozvojovej spolupráce 
a Agendy 2030 na úrovni Európskej únie.

Autori: Zuzana Sládková, Daniel Kaba

Jazyková korektúra: Jana Vicenová

Grafická úprava: Michal Šandrej

Správa AidWatch bola vypracovaná na základe 
konzultácií s členmi Ambrela. 

Publikácia bola vydaná s finančnou podporou 
SlovakAid a Európskej komisie.

Publikácia reflektuje iba názory Ambrely a tieto 
nemožno interpretovať ako stanovisko donorov.

Ambrela – Platforma rozvojových organizácií

Miletičova 7 | 821 08 Bratislava | Slovensko

info@ambrela.org

www.ambrela.org

AidWatch 2021 je správa Platformy 
rozvojových organizácií – Ambrela, 
ktorá opisuje a hodnotí systém rozvojovej 
spolupráce vrátane jeho procesov, míľnikov, 
ale aj stanovených a dosiahnutých cieľov 
v roku 2020. Ponúka tak unikátny a kritický 
pohľad, ako aj odporúčania pre rozvojovú 
spoluprácu a globálne vzdelávanie 
zo strany občianskej spoločnosti.
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