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ÚVOD
Správa Aidwatch 2017 sa zaoberá hodnotením slovenskej ofici-
álnej rozvojovej spolupráce za rok 2016, ale zároveň sumarizuje 
pravidelne sa opakujúce problémy bilaterálnej rozvojovej spolu-
práce z prostriedkov SlovakAid. Niektoré kapitoly sumarizujú 
návrhy PMVRO k témam, ktoré boli predmetom diskusií s MZVaEZ 
už v priebehu roku 2017 (napr. Rámcové dohody, Podnety k celko-
vému využívaniu nástrojov humanitárnej pomoci SR, …).

Súčasťou správy sú výzvy a trendy, ktoré medzinárodná rozvojo-
vá spolupráca prináša a na ktoré Slovensko reaguje medzinárod-
nými záväzkami, v plnení ktorých zlyháva. 

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií touto správou 
prináša jednoduché návrhy, ktoré by mohli viesť k zefektívneniu 
bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR. Zároveň sa venuje strate-
gickejším odporúčaniam pre novú Strednodobú stratégiu rozvo-
jovej spolupráce Slovenskej republiky po roku 2019. 

Publikáciu spracovala Platforma mimovládnych rozvojových 
organizácií (PMVRO, www.mvro.sk), strešná organizácia 26 sloven-
ských mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú zahraničnou 
rozvojovou spoluprácou, humanitárnou pomocou, udržateľným 
rozvojom a globálnym rozvojovým vzdelávaním. 

Publikácia bola pripravená v rámci projektu: „Média pre rozvoj“, 
podporeného z prostriedkov EuropeAid a projektu: „Budovanie 
kapacít rozvojových aktérov a zapájanie ďalších aktérov do rozvojo-
vej spolupráce v kontexte medzinárodnej rozvojovej Agendy 2030,“ 
financovaného z prostriedkov SlovakAid. 

Pri spracovaní publikácie boli ako zdrojové materiály použité doku-
menty Správa o oficiálnej rozvojovej pomoci SR za rok 2016, ktorú 
na rokovanie Vlády Slovenskej republiky predkladá MZVaEZ a 
Výročná správa za rok 2016 Slovenskej agentúry pre medzinárodnú 
rozvojovú spoluprácu. 
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Rok 2016 sa stal rokom viacerých udalostí, ktoré ovplyv-
ňujú rozhodnutia medzinárodnej rozvojovej politiky 
a neprimerané rozhodnutia politických lídrov. 

Európa nedokáže reagovať na migračnú vlnu a k tomu 
pribúdajúce teroristické útoky vo viacerých štátoch 
Európskej únie vytvárajú atmosféru strachu, ku ktorej 
prispievajú vo veľkej miere aj médiá. 

Politickí predstavitelia preto sústredia pozornosť na 
potenciálne hrozby a bezpečnosť európskych štátov. 
Vyhlásenie prezidenta Trumpa o vystúpení z Parížskeho 
dohovoru o zmene klímy viedlo ďalších politikov k inten-
zívnejšej rétorike o pomoci rozvojovým krajinám v boji 
proti zmene klímy. 

Neprimerané politické reakcie môžu podkopávať národ-
né plány v implementácii Agendy 2030 a jej Cieľov udrža-
teľného rozvoja.

Tieto trendy ovplyvnili aj obsah nových strategických 
dokumentov a plánov EÚ, prijatých v roku 2016 a 2017. 

Najvýznamnejšie z nich sú:
 › EURÓPSKY KONSENZUS O ROZVOJI
 › DOHODA O MIGRÁCII MEDZI EÚ A TURECKOM 
 › EURÓPSKY EXTERNÝ INVESTIČNÝ PLÁN 

Aj znenie týchto dokumentov potvrdzuje trend, podľa 
ktorého sa rozvojová pomoc stáva nástrojom na 
podporu národných politík. Dôraz sa kladie na národné 
ciele – ako je kontrola migrácie, riešenie bezpečnosti 
a ochrany hraníc, podpora domácich podnikateľov pri 
ich prenikaní na trhy rizikovejších krajín a idú akoby 
v protiklade rozvojových cieľov, ktorými by mali byť 
znižovanie chudoby a trvalo-udržateľný rozvoj. 

Tieto politiky majú slúžiť primárne Európe a nie sú 
úplne v súlade so základnými princípmi efektívnosti 
rozvoja. 

Princípy efektívnosti rozvoja: 
 › VLASTNÍCTVO ROZVOJOVÝCH PRIORÍT ZO STRANY 

ROZVOJOVÝCH KRAJÍN – JEDNOTLIVÉ KRAJINY SI 
MAJÚ SAMI DEFINOVAŤ MODEL ROZVOJA, KTORÝ 
CHCÚ NAPĹŇAŤ.

 › ZAMERANIE SA NA DOSAHOVANIE VÝSLEDKOV – 
DOSAHOVANIE UDRŽATEĽNÝCH DOPADOV MÁ BYŤ 
HNACOU SILOU INVESTÍCIÍ A ÚSILIA PRI TVORBE 
ROZVOJOVÝCH POLITÍK.

 › INKLUZÍVNE ROZVOJOVÉ PARTNERSTVO – ROZVOJ 
ZÁVISÍ OD ZAPOJENIA VŠETKÝCH AKTÉROV A 
ROZOZ NÁVA RÔZNORODOSŤ A KOMPLEMENTARITU 
ICH FUNKCIÍ.

 › TRANSPARENTNOSŤ A ZDIEĽANÁ ZODPOVEDNOSŤ 
– ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA MUSÍ BYŤ TRANSPA-
RENTNÁ A ZODPOVEDNÁ S OHĽADOM NA VŠETKÝCH 
OBY VATEĽOV. 

 VIAC NA:
http://www.oecd.org/development/effectiveness/ 
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf 

Aktuálne tendencie v medzinárodnej 
rozvojovej spolupráci 
V posledných rokoch možno sledovať na medziná-
rodnej úrovni tieto tendencie v prístupe k rozvojovej 
spolupráci1:

1. ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA FUNGUJE 
AKO INVESTÍCIA,
z ktorej chcú donorské krajiny získať maximálny výnos 
v pomere k vynaloženým prostriedkom („value for 
money – hodnota za peniaze“) a ukázať jasnú súvislosť 
medzi pomocou a dosiahnutými rozvojovými výsledka-
mi (payment for results). 

2. ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA SA POU-
ŽÍVA AKO NÁSTROJ NÁRODNEJ BEZ-
PEČNOSTI A (PROTI)MIGRAČNEJ POLI-
TIKY NA ÚKOR JEJ HLAVNÉHO CIEĽA,
ktorým je odstraňovanie chudoby. Rada donorských 
štátov sa dlhodobo snaží vtesnať do rozvojovej spolu-
práce ekonomické, bezpečnostné a iné ciele domácej a 
zahraničnej politiky a zohľadňuje ju pri používaní finanč-
ných nástrojov a rozpočtu na zahraničnú rozvojovú 
spoluprácu.

Tieto tendencie sa premietajú predovšetkým do:

A. ZAHŔŇANIA VÝDAVKOV NA MIGRANTOV
v prijímajúcej zemi do ODA, či dokonca ich financova-
nie z rozvojovej spolupráce bez ohľadu na existujúce 
pravidlá OECD DAC (Metodika OECD DAC umožňuje 
vykázať za určitých podmienok ako ODA aj ďalšie 
položky z verejných rozpočtov donorov, napr. výdav-
ky na migrantov v prijímajúcej krajine behom prvé-
ho roku po ich prijatí. V súvislosti s migračnou vlnou 
do EÚ v roku 2015 preukázateľne tak navýšili ODA 
štáty, ktoré na svojom území prijali najviac migran-
tov – Grécko, Nemecko a Maďarsko. Každý štát si tiež 
vykladá „prvý rok pobytu“ inak, takže je zložité určiť, 
nakoľko členské štáty dodržujú pravidlá vykazovania 
financií pre OECD),

B. TZV. SEKURITIZÁCIA,
kedy sú nástroje a prostriedky zahraničnej rozvojo-
vej spolupráce využívané k napĺňaniu cieľov bezpeč-
nosti politík donorských krajín miesto toho, aby na 
prvom mieste zvyšovali úroveň chudobných ľudí a 
prispievali k socioekonomickému rozvoju rozvojo-
vých krajín. 

Výzvy a trendy 
medzinárodnej 
rozvojovej spolupráce 

EURÓPA NEDOKÁŽE REAGOVAŤ NA 
MIGRAČNÚ VLNU A K TOMU PRIBÚDAJÚCE 
TERORISTICKÉ ÚTOKY VO VIACERÝCH ŠTÁ-
TOCH EURÓPSKEJ ÚNIE VYTVÁRAJÚ ATMO-
SFÉRU STRACHU, KU KTOREJ PRISPIEVAJÚ 
VO VEĽKEJ MIERE AJ MÉDIÁ.

1 Zdroj: FORS, Aidwatch 2017

http://www.oecd.org/development/effectiveness/
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf
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3. DONORI SA SŤAHUJÚ Z KOMPLI-
KOVANÉHO PROSTREDIA NAJMENEJ 
ROZVINUTÝCH KRAJÍN (LDCS), KREH-
KÝCH A KONFLIKTAMI ZASIAHNUTÝCH 
KRAJÍN.
Pritom práve tie sú najviac postihnuté chudobou a 
nemajú dosť kapacít, ani štruktúru a financie na rieše-
nie rozvojových problémov. Oficiálna rozvojová pomoc 
zo zahraničia u viacerých z nich tvorí hlavnú časť finan-
covania rozvoja. Súčasná rozvojová prax sa nedokáže 
vyrovnať s dlhodobými problémami týchto štátov.

4. SÚ UPREDNOSTŇOVANÉ VEĽKÉ PRO-
JEKTY NA ÚKOR DIVERZITY REALIZÁTO-
ROV A INOVATÍVNYCH RIEŠENÍ.
Donorské krajiny riešia zdanlivo protichodné požiadav-
ky na rast výdavkov do rozvoja, ale bez zodpovedajú-
cemu rastu tranzakčných nákladov, teda bez navyšova-
nia napr. počtu úradníkov, ktorí by financie spravovali. 
Následne uprednostňujú komplexnejšie projekty, ktoré 
z ich pohľadu majú väčšiu šancu dosiahnuť trvalejšie 
systémové zmeny prostredia v rozvojových krajinách. 
Tento prístup vytláča menšie izolované projekty, zname-
ná menej zdrojov pre menšie, často i miestne organizá-
cie a ich lokálne riešenia, šité na mieru. 

5. FINANČNÉ PROSTRIEDKY SÚ PRIDE-
ĽOVANÉ PRIAMO DO ROZVOJOVÝCH 
KRAJÍN.
Donori v snahe posilňovať vlastníctvo rozvojových prio-
rít v rukách partnerských krajín vynechávajú sprostred-
kovateľov – realizátorov z donorských krajín. Toho sa 
čiastočne dotýka aj tzv. odvádzanie pomoci v zmysle 
nepodmieňovať poskytovanie finančných prostried-
kov na rozvoj partnerských krajín odberom služieb a/či 
tovarov z krajiny donora. (V súčasnosti je medzinárodná 
rozvojová spolupráca nastavená tak, že viac ako polovi-
ca kontraktov na realizáciu rozvojových projektov uzav-
retých s firmami sa týka firiem z krajín darcov.) Parametre 
pre to, čo je pokladané za viazanú pomoc, určuje OECD 
DAC. (V rámci OECD DAC panuje zhoda, že dotácie pre 
organizáciu občianskej spoločnosti z darcovskej krajiny 
by mali byť považované za neviazané. Hlavným dôvo-
dom „zdieľanej neviazanosti“ sú základné princípy nezis-
kovosti občianskeho sektora a taktiež vnímanie priamej 
väzby neštátnych neziskových organizácií z darcovských 
krajín na lokálnu občiansku spoločnosť v partnerských 
krajinách. To sa nevzťahuje na medzinárodne otvore-

né výberové zákazky.) Zámerom procesu je zefektívniť 
poskytovanie ODA, maximalizovať jej dopady a elimi-
novať presadzovanie vlastných ekonomických záujmov 
darcovských krajín prostredníctvom rozvojovej spolu-
práce. Táto tendencia nutne neznamená zníženie zdro-
jov pre realizátorov z donorských krajín, ale kladie dôraz 
na nové prístupy. 

1. Udržateľný rozvoj

ZÁVÄZOK NAPĹŇAŤ AGENDU 2030 – 
CIELE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

• Týmto záväzkom sme potvrdili snahu o realizáciu 
rozvojovej pomoci SR v súlade s medzinárodnými 
štandardmi a zároveň prispôsobenie našich štátnych 
politík udržateľnému rozvoju, v logickej línii koheren-
cie politík pre udržateľný rozvoj.

• Záväzkom napĺňať Ciele udržateľného rozvoja sa 
tak mení prístup k riešeniu globálnych problémov. 
Prioritou sa stáva udržateľný rozvoj a jeho napĺňa-
nie aj na národnej úrovni.

• Dôležitým princípom je koherencia politík pre 
udržateľný rozvoj (Policy Coherence for Sustainable 
Development – PCSD), ktorá sa dotýka domáceho 
rozvoja, ako aj zahraničnej spolupráce.

ZÁVÄZKY NA ÚROVNI EÚ
• Slovensko svoje medzinárodné záväzky k udržateľ-

nému rozvoju potvrdzuje aj v rámci svojho členstva 

v Európskej únii, podpisom deklárácie pri príležitosti 
60. výročia Rímskych zmlúv: „V nadchádzajúcich desia-
tich rokoch chceme v súlade s deklaráciou bezpečnú, 
prosperujúcu, konkurencieschopnú, udržateľnú a soci-
álne zodpovednú Úniu, s vôľou a kapacitou byť kľúčo-
vým svetovým hráčom a formovať globalizáciu.“ 2

ZÁVÄZOK ZAMEDZIŤ NEGATÍVNYM 
DOPADOM KLIMATICKEJ ZMENY

• Záväzok zamedziť negatívnym dopadom klimatic-
kej zmeny v globálnom meradle Slovensko spolu 
s ďalšími krajinami prijalo podpisom Parížskej zmlu-
vy v roku 2015.

• Slovensko sa zaväzuje znižovaním produkovaných 
emisií prispieť ku globálnej snahe udržať zvyšo-
vanie globálnej priemernej teploty výrazne pod 
2 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami a 
pokračovať v úsilí o obmedzenie tohto zvyšovania 
na 1,5 °C. 

2. Medzinárodná rozvojová pomoc
V rámci poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci je 
Slovensko podriadené niekoľkým medzinárodným 
záväzkom: 

• Do roku 2030 dávať na rozvojovú pomoc 0,33 % 
nášho HNP.

• Slovensko ja zaviazané podporovať vzájomnú spolu-
prácu krajín Globálneho Juhu prostredníctvom doto-
vania medzinárodných rozvojových bánk.

• Pre Slovensko z toho vyplýva strategický záväzok aktív-
ne pokračovať v zapájaní sa do formovania politík EÚ, 
týkajúcich sa medzinárodnej rozvojovej spolupráce.

• Slovensko sa v rámci vlastnej Strednodobej stra-
tégie pre oficiálnu rozvojovú pomoc zaviazalo 
vytvoriť stratégiu pre multilaterálnu spoluprácu 
SR, zvyšujúc tak transparentnosť a návratnosť 
tejto rozvojovej aktivity.

Medzinárodné 
záväzky SR

2 Zdroj: http://bit.ly/2hHp9SB

http://bit.ly/2hHp9SB
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ZÁVÄZKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
K EFEKTÍVNOSTI ROZVOJOVEJ POMOCI
Busanské rozvojové partnerstvo pre efektívnu rozvojovú 
spoluprácu je dohodou, ktorou sa Slovensko pod stre-
chou OECD zaväzuje napĺňať nasledovné princípy efek-
tívnej implementácie rozvojovej spolupráce:

• Vlastníctvo rozvojových priorít rozvojovými krajinami.
• Zameranie na výsledky rozvojových intervencií.
• Inkluzívne rozvojové partnerstvá.
• Transparetnosť a vzájomná zodpovednosť pri rozvojo-

vých aktivitách.

ZÁVÄZKY V RÁMCI ČLENSTVA SR V EÚ
V rámci Európskeho rozvojového konsenzu sa Slovensko 
zaväzuje strategicky plánovať svoju agendu a zameranie 

na udržateľný rozvoj aj v rámci rozvojovej spolupráce 
v troch hlavných bodoch:

• Dôraz na prepájanie aspektov udržateľného rozvoja 
(environmentálny, ekonomický a spoločenský) a ich 
prierezových aspektov.

• Pri napĺňaní rozvojových agend využívať kombino-
vané financovanie tradičnými zdrojmi, ako aj zdrojmi 
súkromného sektora.

• Rozvojové aktivity implementovať v rámci širšieho spek-
tra partnerstiev, vrátane partnerstiev s mimovládnym 
sektorom a zástupcami cieľových krajín, miest, či komunít.

3. Humanitárna pomoc
V rámci humanitárnej pomoci sa Slovensko zaväzuje:

• K budovaniu kapacít nástroja Global Facility for 
Disaster Reduction and Recovery (GFDRR).

• Napĺňať záväzky z Humanitárneho samitu v Istan
bule, kde sa Slovensko zaviazalo dodržiavať všetkých 
32 všeobecných a 6 individuálnych záväzkov, vrátane: 
1. Vytvorenia nového, komplexného systém humani-

tárnej pomoci (v rámci záväzku 1C – Remain enga-
ged and invest in stability).

2. Podpory vzdelávania pre deti utečencov v mieste ich 
súčasného pobytu (v rámci záväzku 3E – Eliminate 
gaps in education for children, adolescents and 
young people).

3. Zníženia daňového zaťaženia pre podnikateľov 
(v rámci záväzku 4B – Anticipate, do not wait for 
crises).

4. Zdvojnásobenia objemu finančných prostriedkov 
na humanitárnu pomoc (v rámci záväzku 4C – 
Deliver collective outcomes: transcend humanita-
rian – development).

5. Poskytnutia nového modulu pre krátkodobé misie 
v rámci mechanizmu civilnej ochrany EÚ (v rámci 
záväzku 4C – Deliver collective outcomes: tran-
scend – humanitarian development divides).

4. Globálne vzdelávanie
Zo záväzku Slovenska napĺňať agendu Cieľov udržateľ-
ného rozvoja vyplýva:

• V rámci cieľa 4 zaisťovať kvalitné inkluzívne a dostup-
né vzdelávanie a vytváranie podmienok na celoživot-
né vzdelávanie pre všetkých.

• Z podcieľa 4.7 pre Slovensko vyplýva potreba do roku 
2030 zabezpečiť, aby všetci študenti získali vedomosti 
a zručnosti potrebné na podporu trvalo udržateľného 
rozvoja okrem iného aj prostredníctvom vzdelávania 

k trvalo udržateľnému rozvoju a udržateľnému život-
nému štýlu, dodržiavaniu ľudských práv, rovnosti 
pohlaví, podpory kultúry mieru a nenásilia, globálne-
ho občianstva a k hodnotám kultúrnej rozmanitosti.

Záväzky ďalších 
rozvojových 
aktérov
V súčasnosti sa aktivity globálneho rozvoja a rozvojovej 
spolupráce netýkajú len štátov. Im rovnocenní a v niekto-
rých prípadoch väčší rozvojoví aktéri pôsobia v rámci 
súkromného sektora a finančného sektora. Títo aktéri, aj 
napriek veľkej miere vplyvu na poli globálneho rozvoja, sú 
globálnymi pravidlami viazaní v oveľa menšej miere, ako 
národné štáty.

SÚKROMNÝ SEKTOR
V rámci napĺňania Cieľov udržateľného rozvoja existuje 
pre súkromný sektor najrelevantnejšia platforma OSN 
pod názvom Global Compact. Je zameraná viesť súkrom-
né firmy a korporácie k podpore udržateľného rozvoja, 
skrz desať princípov zameraných na tieto oblasti:

• Ľudské práva.
• Pracovné podmienky.
• Životné prostredie.
• Boj proti korupcii.

ROZVOJOVÉ ZÁVÄZKY FINANČNÉHO 
SEKTORA
Časť finančného sektora je na úrovni globálneho rozvoja 
viazaná Vyhlásením UNEP o záväzku finančných inštitú-
cií (FI) k trvalo udržateľnému rozvoju dotýkajúcich sa:

• Záväzkov k udržetľnému rozvoju.
• Manažmentu udržateľnosti.
• Zvyšovania povedomia a komunikácia tém udržateľ-

ného rozvoja verejnosti.
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Doterajší pohľad na pomoc rozvojovému svetu nesta-
čí. To sa dočítame v mnohých relevantných dokumen-
toch medzinárodných spoločenstiev, inštitúcií a orga-
nizácií, ktoré zároveň informujú o posunoch v nadná-
rodných trendoch financovania rozvojových krajín od 
tradičného modelu k zmiešanému. Nový model zapá-

ja do ODA rôznych aktérov so špecifickým zameraním 
na privátny sektor.
Potenciál súkromného sektora je naozaj nezane-
dbateľný. Podľa zistení OECD biznis poskytuje 60 % 
ekonomickej produkcie, 80 % kapitálových tokov a 
90 % pracovných miest v rozvojových krajinách.

Agenda 2030 a medzinárodný rozvoj
Agenda 2030 v sebe zachytáva najpálčivejšie problé-
my súčastného sveta, tak v rozvinutom, ako aj rozvo-
jovom svete. Je pravda, že jej komplexnosť vyžaduje 
čoraz väčšiu prepojenosť aktérov z rôznych oblastí 
a ich zapájanie aj do rozvojovej spolupráce. Vhodné 
nastavenie spolupráce však bude náročnou úlohou, 
nakoľko ciele globálneho spoločenstva s humanitným 
nastavením často narážali na privátny sektor s jeho 
primárnym zameraním na zisk, no aktuálne by práve 
privátny sektor mal v tomto smere hrať jednu z hlav-
ných úloh. Dimenzia zisku by teda nemala negatívne 
ovplyvňovať sociálny a ekologický aspekt podnikania. 
Do akej miery je však toto možné nastaviť v privátnom 
sektore z externého prostredia, to by malo odraziť 
naplnenie indikátorov v rámci Cieľov udržateľného 
rozvoja (SDGs).

Firemné dobrovoľníctvo či rôzne aktivity CSR (spoločen-
ská zodpovednosť podnikov) v známom formáte budujú 
pozitívny imidž a často prispievajú k zlepšeniu vo vyme-
dzených sférach, kde sa daný podnik zapája. Pre naplne-
nie medzinárodných záväzkov, zmiernenie či zastavenie 
zmeny klímy, znižovanie až úplné odstránenie chudoby, 
odstránenie hladu či ďalšie ambiciózne ciele, ktoré aj 
Slovensko prijalo v rámci Agendy 2030 v roku 2015, to 
však nestačí. Zatiaľ čo sa súkromný sektor môže podieľať 
na rozvojových projektoch s veľkým vplyvom, nemal by 
byť oslobodený od zodpovedného správania sa v rámci 
celého podnikania. Agenda 2030 je výborný rámec pre 
vymedzenie globálnych i lokálnych aktivít, vychádzajúci 
z reálneho stavu vydrancovanej a znečistenej planéty, 
plnej nerovností a nespravodlivosti. Aktivity všetkých 
aktérov, teda aj privátneho sektora, by sa nemali zame-

riavať iba na ekonomický aspekt realizovaných činností, 
ale aj na jej sociálny a ekologický rozmer.

OSN, ktorá Agendu 2030 a SDGs zastrešuje, zistila, že na 
naplnenie týchto cieľov je nevyhnutne potrebné zapo-
jenie súkromného sektora, nakoľko na dofinancovanie 
SDGs chýba 3,3 až 4,5 bilióna dolárov ročne. Súčasných 
1,4 bilióna dolárov pripravených na intervencie rôzneho 
typu je z tohto pohľadu veľmi skromný príspevok.

Z predchádzajúcich zistení vyplýva, že súkromný sektor je 
dôležitým partnerom rozvoja. Verejný sektor by preto mal 
nadväzovať partnerstvá s biznismi, ktoré majú schopnosť 
vytvoriť pracovné príležitosti a pozitívne ovplyvniť lokálnu 

ekonomiku, pristupovať inkluzívne a rozširovať prosperitu 
v menej rozvinutých oblastiach. Avšak štatistiky poskytu-
jú pohľad na celkom iné financovanie, aj z pohľadu verej-
ných investícií. Zatiaľ, čo sa mnoho rozpráva a znižovaní 
chudoby, investujú sa omnoho väčšie financie do zbroje-
nia. Podľa OECD DAC dosiahla rozvo-
jová spolupráca v roku 2016 celosve-
tovo sumu 142,6 miliárd dolárov. 
Svetové výdavky na zbrojenie dosiahli 
podľa Štokholmského medzinárod-
ného inštitútu pre výs kum mieru 
(SIPRI) až 1,69 trilióna dolárov, teda 
takmer 12 krát viac. Slovensko podľa 
štatistiky SIPRI minulo v roku 2016 na 
zbrojenie až 936 miliónov eur.

Dokiaľ sa prioritami štátov a privátneho 
sektora nestane napĺňanie SDGs, teda 
zameranie na prosperitu pre všetkých, 
nie umocňovanie svojho postavenia a 
peniaze, pozitívna zmena spoločnosti, 
rozvoj chudobných oblastí, naplnenie 
globálnych cieľov a aspoň zmierňo-
vanie tých najkritickejších problémov 
ľudstva je v nedohľadne.

Zapájanie privátneho sektora 
do rozvojovej spolupráce na SR
SlovakAid sa snaží prostredníctvom Programu podnika-
teľských partnerstiev zapájať slovenské podnikateľské 
subjekty do ODA. V roku 2016 bolo na tento program 
poskytnutých 197 180 eur a boli podporené celkovo 
4 projekty v Afganistane, Moldavsku, Gruzínsku a na 
Ukrajine. Cieľmi tohoto programu sú:

• podporiť aktivity, zámery a ciele slovenskej ODA v priorit-
ných krajinách (prioritné krajiny slovenskej ODA vymedzu-
je Strednodobá stratégia ODA SR na roky 2014 – 2018),

• mobilizovať súkromné finančné zdroje na posilnenie 
slovenských rozvojových aktivít,

• pomôcť etablovať sa slovenským podnikateľským 
subjektom v krajinách patriacich medzi teritoriálne 
priority slovenskej ODA,

• posilniť a rozšíriť aktivity a rozvojový vplyv sloven-
ských podnikateľských subjektov, ktoré už aktívne 
pôsobia v krajinách patriacich medzi teritoriálne 
priority slovenskej ODA.

Tie však poukazujú na tendenciu MZVaEZ využívať 
rozvojovú pomoc na uplatňovanie zájmu presadzovania 
slovenských podnikateľských subjektov na zahranič-
ných trhoch, pričom rozvojové krajiny môžu predstavo-
vať popri grantovom mechanizme SlovakAid zaujímavý 
pilot pre slovenský biznis sektor. Takto nastavené ciele a 
tendencie však nemusia prispievať k primárnym cieľom 
rozvojovej pomoci, naopak, môžu iba využívať finanč-
ný mechanizmus a špecifiká mimoslovenského trhu. 

Úloha privátneho 
sektora v rozvojovej 
spolupráci a 
zastrešujúcej Agende 
2030

Ekonomický
vplyv

Sociálny
vplyv

Vplyv na 
životné 

protredie

UDRŽATEĽNÝ
ROZVOJ

VÝDAVKY NA ZBROJENIE

936 mil. eur

VÝDAVKY NA ROZVOJOVÚ 
SPOLUPRÁCU

99 mil. eur

Slovenská 
republika 
za rok 

2016
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Malo by byť jasne zadefinované, kedy a ako je možné a 
vhodné použiť verejné prostriedky na podporu rozvoja 
a mobilizáciu súkromných zdrojov. Takýmito kritériami 
môžu byť podľa odporúčaní Oxfam3:

• zacielenie na podporu udržateľného rozvoja a znižova-
nie chudoby,

• dodržiavanie ľudských práv a ochrany životného pros-
tredia a klímy zo strany zainteresovaných firiem,

• napĺňanie princípov efektívnosti rozvoja (viď časť Výzvy 
a trendy medzinárodnej rozvojovej spolupráce ) 

• monitorovanie napĺňania cieľov a nezneužívania 
podpory z verejných zdrojov na ODA,

• aktivity, ktoré posilňujú, nie oslabujú verejný sektor 
v partnerskej krajine,

• kvalitná evaluácia projektov a ich dopadov,
• transparentné účtovanie skutočných nákladov – dono-

ri musiu započítavať do ODA iba položky, ktoré spadajú 
do jej definície a skutočne prispievajú k rozvoji v part-
nerskej krajine,

• podporovať biznis model pre rozvoj miestneho podni-
kateľského prostredia,

• prispievať predovšetkým k rozvoju miestnych MSMEs.

Biznis sektor do rozvojovej spolupráce zapája aj MF SR. 
V roku 2016 vybudovalo kontaktné miesto pre verejný 
a súkromný sektor (PSLO) pod názvom Rozvojmajstri 
(www.rozvojmajstri.com). MF SR sleduje projektom 
Rozvojmajstrov prakticky pomáhať slovenským podni-
kateľom identifikovať príležitosti a pripraviť sa na zapo-
jenie do tendrov medzinárodných finančných inštitúcii. 
Do programu sa doteraz podarilo zapojiť viac ako 20 rele-
vantných slovenských firiem, ktorým bolo poskytnuté 
cielené poradenstvo. Program Rozvojmajstri bol podpo-
rený v rámci projektu Partnerstvo Slovenskej republiky 
a UNDP pre výsledky v medzinárodnej rozvojovej spolu-
práci. V roku 2016 pokračovala aj snaha EXIMBANKY SR 
o spustenie schémy zvýhodnených vývozných úverov. 
Ku koncu roka 2016 sa podarilo identifikovať niekoľko 
vhodných projektov.

Trend zvyšovania percentuálneho podielu ODA z HNP môže 
byť potešujúcou správou, aj keď Slovensko naďalej zaostá-
va za hodnotou, ku ktorej sa zaviazalo. Menej pozitívne však 
pôsobí skutočnosť, že pomer bilaterálnej rozvojovej pomoc 
voči multilaterálnej za rok 2016 oproti predošlému roku 
klesol. Zatiaľ, čo v roku 2015 tvorila bilaterálna pomoc 21 % 
celkovo poskytnutej ODA, v roku 2016 skončila na úrovni 
19,4 %. Zvyšnú čiastku tvorí multilaterálna rozvojová pomoc.

Multilaterálna pomoc predstavuje príspevky do medziná-
rodných organizácií a medzinárodných finančných inšti-
túcií na podporu ich programov. Tam zostane z príspev-
ku podiel na administratívu, bežnú prevádzku, transport 
a mnoho ďalších nákladov. Tie inštitúcie a organizácie, 
ktorým sa dostáva najviac príspevkov, navyše sídlia 

v rozvinutých oblastiach sveta. Posielame teda príspevky 
tam, kde už pracovné príležitosti a životná úroveň dosiahli 
vysokú úroveň. Navyše, podľa stanoviska z oficiálnej sprá-
vy ODA SR za rok 2016, podiel multilaterálnej časti pomoci 
voči bilaterálnej bude naďalej rásť. 

Bilaterálna pomoc, ktorá by mala byť adresnou a jasnou 
formou pomoci, končiacou v rozvojových krajinách 
a krajinách, postihnutých humanitárnou krízou, môže 
byť navyše „prezlečená“ do sporných príspevkov vyka-
zovaných v rámci ODA pod bilaterálnou zložkou pomoci. 

Bilaterálna verzus 
multilaterálna 

pomoc

BILATERÁLNA POMOC

19,4 %
MULTILATERÁLNA POMOC

80,6 %

Bilaterálna 
vs. multilaterálna 
pomoc v roku
20164

Príkladom je príspevok 1 mil. eur do Rozvojovej banky Rady 
Európy (CEB/CoE), ktorý Slo vensko vykázalo podľa ofici-
álnej správy ODA SR za rok 2016 ako bilaterálnu pomoc. 
Tento príspevok v súčastnosti nie je možné identifikovať 
z hľadiska finálnej distribúcie, pretože sa o financie môžu 
uchádzať aj iné, ako rozvojové krajiny. Mal by sa vykazovať 
podľa reálnych projektov v ďalších rokoch. Je možné, že 
sa o zdroje budú uchádzať rôzni členovia CEB, napríklad 
krajiny V4, ktoré sú zároveň medzi jej cieľovými krajinami. 
Samotná CEB povoľuje čerpanie zdrojov všetkým svojím 
členom, z ktorých iba 9 krajín môžeme zaradiť medzi krajiny 
s vyšším či nižším stredným príjmom, ostatných 32 členov 
patrí k rozvinutým krajinám.

Medzi členskými krajinami CEB nenájdeme ani jednu krajinu 
s nízkym príjmom a ani jednu spomedzi najmenej rozvinu-
tých krajín. Zmluva medzi MF SR a CEB nezamedzuje čerpa-
nie  týchto  zdrojov  rozvinutým  krajinám.  Napriek  tomuto 
všetkému  nájdeme  daný  príspevok  v  rámci  bilaterálnej 
pomoci ODA SR za rok 2016.

PRÍKLAD

3 Zdroj: Oxfam (2017): Privatefinance blending for development: risks and opportunities 4 Zdroj: Správa o oficiálnej rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za roky 2014, 2015, 2016
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Transparentnosť 
a efektívnosť 
využitia  
financií v rámci 
multilaterálnej 
pomoci
Ministerstvo financií (MF) bolo za rok 2016 najštedrejším 
rezortom SR, čo sa týka rozvojovej
pomoci. Cez ODA poskytlo sumu 65 348 160,32 eur, a to 
najmä prostredníctvom multilaterálnej pomoci. MF SR 
dokáže sledovať tok financií prostredníctvom príspevkov 
do medzinárodných organizácií a inštitúcií iba obmedze-
ne. Vidí však šancu zvyšovania vizibility a adresnosti pri 
poskytovaní individuálnych príspevkov do fondov vytvo-
rených medzinárodnými finančnými inštitúciami. 

Takáto spolupráca na medzinárodnej úrovni je určite 
dôležitá, avšak pomer neadresných príspevkov voči 
bilaterálnej pomoci je zarážajúci. Namiesto posilňova-
nia kapacít slovenských MVO pôsobiacich v rozvojových 
krajinách a krajinách s humanitárnou núdzou a úzkym 
partnerstvom v rámci omnoho transparentnejších akti-
vít a programov s hmatateľným a vysoko kontrolovateľ-
ným dopadom na rozvojový svet, vysoké percento ODA 
SR končí naďalej v západných finančných inštitúciách. 
A zatiaľ, čo sa slovenské subjekty uchádzajú byrokra-
tickou cestou o stotisícové granty, ktoré následne pod 
dôkladným dozorom reportujú, milióny eur tečú v podo-
be príspevkom týmto inštitúciám, kde Slovensko doká-
že iba veľmi obmedzene monitorovať ich pretavenie do 
hmatateľnej pomoci.

Vývoj SR v oficiálnej 
rozvo jovej spolupráci

Podľa vyjadrenia z MZVaEZ SR, pokiaľ by Slovensko chcelo dosiahnuť svoj záväzok 0,33 % ODA na HND do roku 2030, 
muselo by ročne navyšovať rozpočet na ODA o približne 25 miliónov eur.

Rok ODA v EUR % ODA / HND

2014 61 620 000 0,084

2015 78 050 000 0,103

2016 99 400 000 0,125

…

???? 0,33
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Teritoriálne zameranie 
slovenskej ODA5

Teritoriálne 
zameranie a objem 

pomoci slovenských 
rozvojových organizáciíUž tretím rokom po sebe je Európa najväč-

ším prijímateľom oficiálnej bilaterálnej 
pomoci zo strany SR. Po nej nasleduje Ázia, 
Afrika a následne Amerika. Z Európy najviac 
pomoci smerovalo na Ukrajinu, v Ázii do 
Sýrie a susedných krajín, v Afrike do Kene a 
v Amerike do Ekvádoru.

Bilaterálna rozvojová spolupráca SR v roku 
2016 podľa programových a projektových 
krajín a krajín s mimoriadnymi humanitár-
nymi a rozvojovými potrebami definova-
ných v Zameraní bilaterálnej rozvojovej 
spolupráce SR na rok 2016:

Krajina/región Objem v EUR

Ukrajina 1 133 302

Keňa 1 144 545

Moldavsko 414 965

Kosovo 66 187

Gruzínsko 257 967

Albánsko 239 771

Južný Sudán 179 095

Bielorusko 98 497

Bosna a Hercegovina 188 394

Afganistan 331 190

Sýria a susedné krajiny (znamená: Sýria, Irak, 
Jordánsko, Libanon) 1 453 675

Spolu v EUR 5 507 591

Krajina 
intervencie

Členská
organizácia

Názov 
donora Sektor

Suma v € 
(vlastné zdro-

je: zbierky, 
dary, iné 

príjmy)

Suma v € 
(SlovakAid)

Suma v € 
(Iný donor)

AFRIKA

Keňa SAVIO o.z. Individuálni 
darcovia

Základné 
vzdelávanie 30 772,15 – –

Keňa SAVIO o.z. SlovakAid Dobrovoľníctvo 3 190,88 19 909,70 –

Keňa SAVIO o.z. SlovakAid Praktické zručnosti 13 154,00 240 571,15 –

Keňa eRko – HKSD Individuálni 
darcovia

Sociálne projekty 
pre deti (deti ulice a 
deti s postihnutím)

122 707,00 – –

Keňa eRko – HKSD Individuálni 
darcovia

Sociálne projekty 
pre dospelých 23 024,50 – –

Keňa eRko – HKSD Individuálni 
darcovia

Vzdelávacie projekty 
pre deti 
s postihnutím

3 471,18 – –

Keňa eRko – HKSD Individuálni 
darcovia

Vzdelávacie projekty 
pre dospelých 71 510,50 – –

Keňa eRko – HKSD Individuálni 
darcovia

Poľnohospodárske 
projekty (pitná voda) 76 949,63 – –

Keňa eRko – HKSD Individuálni 
darcovia

Infraštruktúrne 
projekty (výstavba 
tried)

17 852,48 – –

Keňa Nadácia Integra SlovakAid Vzdelávanie – 55 052,00 –

Európa 59,1 %

Ázia 23,4 %

Amerika 1,1 %

FINANČNÉ ZDROJE PROJEKTOV ČLENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ PMVRO ZA ROK 2016

5 Zdroj: Správa o oficiálnej rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2016

Afrika 16,4 %
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Keňa Nadácia Integra SlovakAid Poľnohospodárstvo – 80 141,00 –

Keňa Nadácia Integra SlovakAid Poľnohospodárstvo – 4 447,00 –

Keňa ADRA SlovakAid Poľnohospodárstvo – 275 000,06 –

Keňa ČvO Individuálni 
darcovia Vzdelávanie 12 005,00 – –

Keňa ČvO SlovakAid Poľnohospodárstvo 18 367,00 98 856,00 –

Keňa Nadácia Pontis Slovakaid Vzdelávanie a 
podpora podnikania 5 097,75 81 897,59 3 900,92

Keňa Nadácia Pontis Slovakaid Dobrovoľníctvo – 3 635,09 –

Keňa Univerzita 
sv. Alžbety Slovakaid Zdravotníctvo – 247 433,00 –

Keňa + 
Zambia

Habitat for 
Humanity Samsung Vzdelávanie – – 528 937,00

Keňa + 
Etiópia Nadácia Integra Individuálni 

darcovia Vzdelávanie 142 942,00 – –

Keňa + 
Etiópia + 
Južná Afrika

eRko – HKSD Individuálni 
darcovia Vzdelávanie 33 000,00 – –

Keňa + 
Uganda + 
Rwanda + 
Južný Sudán 
+ Lesotho + 
Čad

Univerzita 
sv. Alžbety 

Súkromné 
zdroje

Zdravotníctvo, 
podpora sociálne 
slabých komunít

630 000,00 – –

Etiópia Nadácia Integra Individuálni 
darcovia Humanitárna pomoc 2 065,00 – –

Etiópia eRko – HKSD Individuálni 
darcovia

Vzdelávacie projekty 
pre deti 
(s postihnutím)

19 542,50 – –

Etiópia eRko – HKSD Individuálni 
darcovia

Zdravotnícke projek-
ty (zamerané na 
matky a deti)

25 034,50 – –

Etiópia eRko – HKSD Individuálni 
darcovia

Poľnohospodárske 
projekty (pitná voda) 70 059,50 – –

Južný Sudán SAVIO o.z. Individuálni 
darcovia

Základné vzdelá-
vanie 62 285,00 – –

Južný Sudán SAVIO o.z. Individuálni 
darcovia Humanitárna pomoc 207,28 – –

Južný Sudán eRko – HKSD Individuálni 
darcovia

Infraštruktúrne 
projekty 
(rekonštrukcia a 
údržba nemocníc)

93 614,00 – –

Južný Sudán eRko – HKSD Individuálni 
darcovia

Zdravotnícke 
projekty (lieky) 44 074,00 – –

Južný Sudán eRko – HKSD Individuálni 
darcovia

Vzdelávacie projekty 
pre dospelých 21 882,84 – –

Južný Sudán ČvO SlovakAid Poľnohospodárstvo – 65 771,00 21 445,00

Južný Sudán Magna Slovakaid Humanitárna pomoc 
– zdravotníctvo – 131 755,50 –

Uganda eRko – HKSD Individuálni 
darcovia

Sociálne projekty 
pre deti s postih-
nutím

21 534,50 – –

Uganda eRko – HKSD Individuálni 
darcovia

Vzdelávacie projekty 
pre deti 39 689,10 – –

Uganda eRko – HKSD Individuálni 
darcovia

Vzdelávacie projekty 
pre dospelých 
(budovanie kapacít)

20 049,00 – –

Uganda eRko – HKSD Individuálni 
darcovia

Zdravotnícke projekty 
(vrátane výstavby 
kliniky)

64 608,00 – –

Uganda Habitat for 
Humanity KOICA Núdzové prístrešie 

(Shelter for IDPs) – – 1 110 000,00

Uganda Habitat for 
Humanity

Segal Family 
Foundation

Bývanie pre zraniteľ-
né skupiny – – 660 000,00

Uganda Slovenská kato-
lícka charita

Individuálni 
darcovia

Vzdelávanie / 
Zdravotná starostli-
vosť / Bývanie

62 400,00 – –

Uganda, 
Lesotho

Habitat for 
Humanity

Foster Family 
Foundation

Bývanie pre 
zraniteľné skupiny – – 660 000,00

Rwanda eRko – HKSD Individuálni 
darcovia

Zdravotnícke 
projekty (vybavenie 
pôrodnice)

15 077,50 – –

Rwanda Slovenská
katolícka charita

Individuálni 
darcovia Vzdelávanie 10 000,00 – –

Rwanda, DRC Habitat for 
Humanity

Swiss Capacity 
Building 
Facility

Budovanie kapacít – 
Microfinance – – 130 000,00

Nigéria Nadácia Integra Individuálni 
darcovia Humanitárna pomoc 2 509,00 – –

Zambia Habitat for 
Humanity Irish Aid Bývanie pre zraniteľ-

né skupiny – – 343 809,00

Zambia Habitat for 
Humanity

Alabbar 
Entreprise WASH – – 178 613,00

Malawi Habitat for 
Humanity

Anonymný 
darca

Bývanie pre zraniteľ-
né skupiny – – 200 000,00

Južná Afrika Habitat for 
Humanity Nissan Budovanie komunít – – 312 000,00

Južná Afrika Habitat for 
Humanity

Maria Marina 
Foundation Budovanie komunít – – 310 000,00

Južná Afrika Habitat for 
Humanity

Ford 
Foundation Advocacy – – 115 000,00

Južná Afrika Habitat for 
Humanity

Staley Family 
Foundation Budovanie komunít – – 102 000,00

Spolu 1 778 675,79 1 304 469,09 4 675 704,92
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ÁZIA

Sýria SAVIO o.z. Individuálni 
darcovia Humanitárna pomoc 166 886,92 – –

Sýria Magna Slovakaid Humanitárna pomoc 
– zdravotníctvo – 324 470,00 –

Irak Slovenská
katolícka charita

Konferencia 
biskupov 
Slovenska

Vzdelávanie 43 100,00 – –

Irak Slovenská
katolícka charita

Konferencia 
biskupov 
Slovenska

84 200,00 – –

Irak Univerzita 
sv. Alžbety Slovakaid humanitárna pomoc 

– zdravotníctvo – 80 080,00 –

Libanon Magna Slovakaid Humanitárna pomoc 
– zdravotníctvo – 199 110,00 –

Libanon Habitat for 
Humanity SlovakAid Humanitárna pomoc – 200 000,00 –

Libanon Slovenská
katolícka charita

Konferencia 
biskupov 
Slovenska

Vzdelávanie 17 390,00 – –

Libanon Slovenská
katolícka charita

Konferencia 
biskupov 
Slovenska

Hygiena/Výživa/ 
Vzdelávanie 40 000,00 – –

Jordánsko Slovenská
katolícka charita

Konferencia 
biskupov 
Slovenska

Vzdelávanie 50 000,00 – –

Afganistan ČvO Individuálni 
darcovia Vzdelávanie 42 327,00 – –

Nepál Habitat for 
Humanity Credit Suisse Humanitárna pomoc – – 682 253,00

Nepál Habitat for 
Humanity

La Roche 
Corporation Humanitárna pomoc – – 750 000,00

Nepál ČvO Individuálni 
darcovia Humanitárna pomoc 8 450,00 – –

Sri Lanka Habitat for 
Humanity EuropeAid Núdzové prístrešie 

(Shelter for IDPs) – – 14 000 000,00

Blízky 
Východ Nadácia Integra Individuálni 

darcovia Humanitárna pomoc 1 988,00 – –

Libanon 
+ Irak + 
Kambodža 
+ Vietnam 
+ Barma + 
India

Univerzita 
sv. Alžbety 

Súkromné 
zdroje

Zdravotníctvo, 
podpora sociálne 
slabých komunít

190 000,00 – –

Spolu 644 341,92 803 660,00 15 432 253,00

EURÓPA

Ukrajina SAVIO o.z. Nadácia J&T Praktické zručnosti – – 15 000,00

Ukrajina SFPA Slovakaid Podpora občianskej 
spoločnosti – 53 526,00 63 507,00

Ukrajina ČvO SlovakAid Podpora občianskej 
spoločnosti – 18 954,00 –

Ukrajina ADRA IVF Podpora občianskej 
spoločnosti – – 64 200,00

Ukrajina PDCS SlovakaAid/ 
Visegrad Fund

Občianska spoloč-
nosť / samospráva – 82 516,32 10 896,83

Ukrajina Slovenská 
katolícka charita

Individuálni 
darcovia

Zdravotná starost-
livosť 13 178,65 – –

Grécko/
Srbsko ČvO Individuálni 

darcovia Humanitárna pomoc 153 028,00 – –

Grécko ADRA Slovakaid Humanitárna pomoc – 39 761,75 39 761,75

Grécko Slovenská
katolícka charita

Individuálni 
darcovia Ošatenie 2 225,88 – –

Moldavsko ADRA SlovakAid Voda a sanitácia – 107 647,00 17 232,00

Moldavsko SFPA EuropeAid Podpora občianskej 
spoločnosti 70 674,00 100 000,00 654 000,00

Moldavsko SFPA Slovakaid Podpora občianskej 
spoločnosti 6 016,00 31 238,00 –

Moldavsko ČvO SlovakAid Popdpora občian-
skej spoločnosti – 64 817,00 8 005,00

Moldavsko Nadácia Pontis Slovakaid Podpora občianskej 
spoločnosti – 13 023,57 2 230,15

Albánsko PDCS SlovakAid Občianska spoločnosť – 67 037,51 –

Albánsko SFPA Slovakaid Podpora občianskej 
spoločnosti 3 343,00 26 247,00 –

Kosovo SFPA Slovakaid Podpora občianskej 
spoločnosti 145,00 44 040,00 –

Západný 
Balkán – 
Severné 
Kosovo

Nadácia Pontis Slovakaid

Budovanie občian-
skej spoločnosti a 
spolupráca vládne-
ho a mimovládneho 
sektora

1 780,00 4 822,66 –

Západný 
Balkán – 
Severné 
Kosovo

Nadácia Pontis Slovakaid Budovanie občianskej 
spoločnosti 323,75 48 110,26 1 861,00

Západný 
Balkán Nadácia Pontis Slovakaid

Budovanie občian-
skej spoločnosti a 
spolupráca vládne-
ho a mimovládneho 
sektora

3 232,84 41 015,71 3 240,00
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Gruzínsko SFPA Slovakaid Podpora občianskej 
spoločnosti 5 147,00 62 416,00 –

Bulharsko Habitat for 
Humanity

Velux 
Foundations Vzdelávanie – – 1 150 000,00

Srbsko Slovenská
katolícka charita

Individuálni 
darcovia Prevencia povodní 17 286,56 – –

Bielorusko Nadácia Pontis EuropeAid
Zodpovedné podni-
kanie a rozvoj obč. 
spoločnosti

– – 40 040,00

Chorvátsko ADRA OSF Utečenci – – 29 877,96

Slovensko AINova EuropeAid/
SlovakAid

Vzdelávanie k udrža-
teľnému rozvoju – – 2 019,00

Slovensko ČvO SlovakAid Globálne vzdelá-
vanie – 38 078,00 4 024,00

Slovensko SAVIO o.z. Saleziánska 
prokúra Bonn

Príprava dobrovoľ-
níkov – – 14 422,68

Slovensko PDCS EuropeAid

Globálne rozvojové 
vzdelávanie (budo-
vanie povedomia o 
globálnych témach)

– – 14 283,67

Slovensko Nadácia Pontis Slovakaid Globálne vzdelá-
vanie 2 299,00 7 212,87 –

Slovensko Nadácia Pontis EuropeAid/
Slovakaid

Globálne vzdelá-
vanie 3 104,60 1 440,65 13 982,97

Slovensko Nadácia Pontis EÚ/SlovakAid

EÚ predsedníctvo 
– Verejná informo-
vanosť, globálne 
vzdelávanie

– 16 560,00 47 702,83

Slovensko ADRA AMIF Utečenci/Migranti – – 616 859,60

Gruzínsko, 
Bielorusko, 
V4

Nadácia Pontis IVF
Zodpovedné podni-
kanie a rozvoj obč. 
spoločnosti

12 500,00 – 43 646,21

Bulharsko, 
Maďarsko, 
Poľsko, 
Rumunsko

Habitat for 
Humanity Wienerberger Bývanie pre zraniteľ-

né skupiny – – 540 000,00

EÚ – 
Dunajský 
región

AINova LLP Comenius Vzdelávanie k udrža-
teľnému rozvoju – – 9 633,00

Európa CEEV Živica EuropeAid
Globálne rozvo-
jové vzdelávanie/
lobbying

– – 36 000,00

Európa CEEV Živica Visegrad Fund
Globálne rozvo-
jové vzdelávanie/
lobbying

– – 4 150,00

Spolu 294 284,28 868 464,30 3 446 575,65

AMERIKA

Paraguaj Habitat for 
Humanity Lotex Vzdelávanie – – 90 000,00

Kuba ČvO NED Ľudské práva – – 67 658,00

Spolu – – 157 658,00

MEDZIKONTINENTÁLNE

Keňa + India Habitat for 
Humanity

IKEA 
Foundation Microfinancovanie – – 5 289 000,00

Keňa + CDI + 
Rumunsko + 
Poľsko

Habitat for 
Humanity Dow Chemicals Bývanie pre zraniteľ-

né skupiny – – 161 898,00

Libanon, 
Brazília

Habitat for 
Humanity SOMFY Humanitárna 

pomoc-bývanie – – 76 500,00

Sri Lanka, 
Ekvádor, 
Japonsko

Habitat for 
Humanity

Al Waleed 
Philantropies Humanitárna pomoc – – 834 480,00

Global Habitat for 
Humanity

Hilti 
Foundation Microfinancovanie – – 7 500 000,00

Global, 
Nepál, 
Etiópia

Habitat for 
Humanity JTI Foundation Disaster Response 

and Risk Reduction – – 816 997,00

Libanon, 
Macedónsko

Habitat for 
Humanity Dow Chemicals Humanitárna pomoc – – 200 000,00

Spolu – – 14 878 875,00

Suma za všetky krajiny spolu 2 717 301,99 2 976 593,39 38 591 066,57
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MVO má schválený poľnohospodársky projekt 
v Keni. Suma rozpočtu je 250 000 eur, implemen-
tácia projektu je 24 mesiacov. Na tento projekt 
sa snaží nájsť vhodného terénneho pracovníka, 
ktorý bude vyslaný do Kene. V tom čase MVO nemá 
v Keni žiaden iný bežiaci projekt. Ak chce niekoho 
vyslať, predpokladá sa, že terénny pracovník bude 
pracovať iba na tomto jednom projekte. Musí teda 
rátať s jeho 100-percentným úväzkom, lebo vyslať 
niekoho na 2 roky do Kene na 50 %-ný úväzok je 
nereálne.

Maximálna možná odmena za vykonanú prácu 
podľa finančnej príručky SAMRS je 100 eur/deň 
(vrátane všetkých odvodov): 

100 eur x 20 dní x 24 mesiacov  = 48 000 eur 

 › TO JE 19 % Z ROZPOČTU VO VÝŠKE 250 000 EUR. 

V takomto prípade MVO už prekročila hranicu nepria-
mych nákladov ešte bez zarátania ďalších (na projek-
tového manažéra, finančného manažéra a pod.). 

Rozpočet dáva MVO možnosť ako toto pravidlo 
„obísť“. Terénny pracovník môže byť zároveň aj 
expertom, v tomto prípade v oblasti poľnohospo-
dárstva. Predpokladá sa, že bude svoje expertné 
služby fakturovať. Koho potom MVO potrebuje na 
takúto pozíciu nájsť?

Poľnohospodára, ktorý je schopný robiť metodolo-
gické školenia v anglickom jazyku, ovláda projek-
tový a finančný manažment a vyškolí lokálneho 
partnera v projektovom a finančnom manažmen-
te podľa slovenských príručiek a formulárov. MVO 
teda hľadá mimoriadne skúseného človeka, ktorý 
bude za relatívne malý plat pracovať v rizikovom 
prostredí ďaleko od svojich blízkych. 

Cieľom vysielania ľudí „do terénu“ by mala byť 
primárne  kvalitná  realizácia  projektov,  ako  aj 
budovanie expertízy v danej oblasti. Projektový 
manažér nemusí byť nutne aj expert na poľno-
hospodárstvo  alebo  školiteľ.  Je  však  dôležité, 
aby poznal aj lokálny kontext rozvojovej spolu-

práce,  fungovanie  ostatných  MVO,  bol  dobrý 
„networkér“, poznal koordinačné mechanizmy 
medzi organizáciami, donorov, hľadal možnos-
ti  spolupráce  a  dokázal  presvedčiť  aj  ďalších 
donorov o kvalite projektov slovenskej MVO. Aj 
preto posielame do terénu slovenských pracov-
níkov,  aby  naše  projekty  a  programy  pomo-
ci  rástli  a  spolupráca  s  lokálnym  partnerom 
fungovala bez problémov. 

MVO má aj ďalšiu možnosť. Nevyšle terénneho pracov-
níka. Bude mať iba projektový tím na Slovensku, 
prípadne experta na niektoré aktivity, ktorý by 
mal v tomto prípade vycestovať aspoň na štvrť-
ročnej báze spolu s finančným manažérom, ktorý 
by poskytol tréning lokálnemu partnerovi v oblasti 
finančného manažmentu podľa finančnej príruč-
ky SlovakAid, keďže doteraz neexistuje finančná 
príručka aj v anglickom jazyku. 

Aký je percentuálny podiel nepriamych nákladov 
v takomto prípade? 

MVO na projekte zamestná projektového manažé-
ra (PM) na polovičný úväzok a finančného mana-
žéra (FM) na 25 % úväzok, vykonajú monitorova-
cie cesty na štvrťročnej báze:

130 eur (OPM) x 50 % (Ú) x 20 dní x 24 mes.  = 31 200 eur
 70 eur (OFM) x 25 % (Ú) x 20 dní x 24 mes.  = 8 400 eur
1000 eur/mon. cesta / PM x 8 (1/4 rok)  = 8 000 eur
1000 eur/mon. cesta / FM x 8  = 8 000 eur
Nepriame náklady spolu   = 55 600 eur  

 › TO JE 22,2 % PRI ROZPOČTE 250 000 EUR. 
 
Niektoré MVO sa potom utiekajú k riešeniu, že 
funkcia projektového a finančného manažéra sa 
spája do jednej, čo sú dve odlišné funkcie a vyža-
dujú odlišnú prax a skúsenosti. To môže znížiť 
kvalitu a administráciu projektov. 

PRÍKLAD

Oficiálnu rozvojovú pomoc pod logom SlovakAid poskytuje Slovenská republika od roku 2003. Počas tohto obdobia 
slovenské MVO a MZVaEZ úzko spolupracujú aj na vylepšovaní fungovania pomoci prostredníctvom projektov, finan-
covaných cez grantovú schému SlovakAid. 

Medzi  najčastejšie  diskutované  problémy  patrí od 
začiatku fungovania grantovej schémy Finančná príručka, 
ktorá sa takmer každý rok v niečom zmení. Niekedy sú 
zmeny pozitívne, inokedy vedú k ešte väčšej diskusii a 
nedorozumeniam.

V tejto kapitole preto prezentujeme najpálčivejšie admi-
nistratívne problémy, ktoré MVO spôsobujú komplikácie 
pri implementácii projektov. 

Priame a nepriame náklady projektov 
SlovakAid s ohľadom na personál 
potrebný pre implementáciu projektu

 › V ROZPOČTE SLOVAKAID BOL LOKÁLNY PERSO-
NÁL KONTRAKTORA PRESUNUTÝ Z PRIAMYCH DO 
NEPRIAMYCH NÁKLADOV, PRIČOM PRI DOTÁCII 
DO 100-TISÍC JE VÝŠKA NEPRIAMYCH NÁKLADOV 
STANOVENÁ NA MAX. 20 % ZO SCHVÁLENEJ DOTÁ-

CIE A PRI DOTÁCII NAD 100-TISÍC EUR JE VÝŠKA 
NEPRIAMYCH NÁKLADOV STANOVENÁ NA MAX. 15 % 
ZO SCHVÁLENEJ DOTÁCIE. TÁTO ZMENA JE LIKVI-
DAČNÁ PRE MNOHÉ MVO. 

Finančno– 
–administratívne 
problémy pri 
implementácii 
projektov SlovakAid
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NÁVRH

NIEKOĽKO ALTERNATÍVNYCH A/ALEBO KOMPLEMENTÁRNYCH NÁVRHOV 
NA ZMENU V POMERE PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NÁKLADOV PROJEKTU: 

 › Posudzovanie krátenia nepriamych nákladov 
navrhujeme v nadväznosti na plnenie výstupov 
projektu, nie na čerpanie priamych nákladov, 
ku ktorému môže dôjsť aj z dôvodov lacnejších 
vstupov, v súlade s princípmi hospodárnosti 
alebo z dôvodu zmeny kurzov.

 › Presunutie lokálneho personálu kontraktora 
späť do priamych nákladov.

 › V prípade, ak lokálny personál kontrakto-
ra ostane v nepriamych nákladoch, navýšiť 
a zjednotiť percentuálny podiel nepriamych 
nákladov, a to aj v projektoch nad 100 000 eur, 
nielen do 100 000 eur (napr. nesmú presiahnuť 
50 % v oboch prípadoch). Čím väčší projekt, tým 

rastie komplexnosť a riziko predraženia alebo 
oneskorenia dokončenia projektu. 

 › Navýšiť maximálnu sumu dotácie na 1 projekt, 
v dôsledku čoho by vedela MVO realizovať 
s rovnakými personálnymi nákladmi viac projek-
tových aktivít, zároveň by sa percentuálny podiel 
nákladov na slovenskú organizáciu znížil.

 › Zriadiť samostatnú rozpočtovú skupinu 
„Osobné náklady“ (tak ako to bolo v minulos-
ti) s maximálnym prípustným percentuálnym 
podielom na priamych nákladoch alebo celko-
vých nákladoch projektu. Nepriame náklady 
by kryli len režijné náklady v percentuálnom 
podiele z priamych nákladov.

NÁVRH

 › POMERNÉ ČERPANIE NEPRIAMYCH NÁKLADOV 
S OHĽADOM NA ČERPANIE PRIAMYCH NÁKLADOV
V prípade, že MVO projekt implementuje lacnejšie, alebo 
bezpečnostná situácia neumožní implementáciu niekto-
rých aktivít, stále potrebuje ten istý personál k jeho 
implementácii. Náklady na terénneho pracovníka sa 
nezmenia, no nové pravidlo o pomere čerpania nepria-
mych nákladov s ohľadom na čerpanie priamych nákla-

dov umožňuje v takomto prípade ukrátiť náklady na 
personál. Ak sú náklady na terénneho pracovníka medzi 
nepriamymi, môže sa stať, že tieto náklady budú krátené, 
hoci jeho práca bola možno ešte oveľa komplikovanejšia, 
ako keby išli všetky aktivity hladko. Preto dáva oveľa väčší 
zmysel hovoriť o pomere priamych nákladov s ohľadom 
na plnenie výstupov projektu. Tak isto, ak sa nám podarí 
niektoré aktivity zrealizovať úspornejšie. 

Rozpočtovanie ďalších personálnych 
nákladov súvisiacich s implementáciou 
projektu SlovakAid
Rozpočet projektu by mal rátať aj s ďalším personá-
lom, bez ktorého by projekt nefungoval, ako je naprí-
klad vedenie organizácie, vedenie terénnej misie, 
aby projekty prispeli zároveň k budovaniu kapacít 
organizácie.

Ako je uvedené vyššie, v prípade vyššej maximálnej 
sumy dotácie pre jeden projekt by s rastúcou výškou 
klesal podiel personálnych nákladov na celkovom 
rozpočte projektu. 

ALTERNATÍVNE NÁVRHY NA ZMENU: 

 › Zriadiť samostatnú rozpočtovú skupinu „Oso bné náklady“ (tak ako to bolo v minulosti) s maximálnym 
prípustným percentuálnym podielom na priamych nákladoch alebo celkových nákladoch projektu. Čím 
menšia výška dotácie, tým by bol percentuálny podiel osobných nákladov väčší. 

 › Osobitný percentuálny podiel režijných nákladov.

Podporný personál Typ jednotky Množstvo 
jendotky Úväzok 

Riaditeľ pre núdzové programy mesiac 6 75 %

Riaditeľ pre krajinu mesiac 6 20 %

HR manažér mesiac 6 50 %

Finančný manažér mesiac 6 50 %

Finančný asistent mesiac 6 100 %

Správca kancelárskych priestorov (2) mesiac 6 100 % 

Projektový personál Typ jednotky Množstvo 
jendotky Úväzok 

Projektový manažér (expat) mesiac 6 100 %

Logistika/Komunikácia mesiac 6 100 %

Monitoring a evaluácia mesiac 6 100 %

Vodič mesiac 6 100 %

Manažér databáz/Terénny analytik (2) mesiac 6 100 %

Regionálny koordinátor mesiac 6 50 %

Údržbár (6) permanentná pozícia mesiac 5 100 %

Stavbár (16) permanentná pozícia mesiac 5 100 %

Ďalší pracovníci (32), zamestnaní priamo v obci! 
Jednorazová platba v podobe štipendia mesiac 5 100 %

Cestovné náklady personálu ciest 24 100 %

Viacerí medzinárodní donori (ECHO, OFDA, UNHCR, 
UNICEF, WFP, …) akceptujú aj percentuálny podiel 
mzdy riaditeľa, vedúceho misie, ako aj pomocné-
ho personálu pri realizácii projektu (napr. vo výške 
10 % – 20 % s ohľadom na jeho potrebnú účasť pri 
realizácii projektu).

V tabuľke na ďalšej strane je príklad rozpočtu zreali-
zovaného projektu rekonštrukcie vojnou poškode-
ných domov, implementovaného organizáciou ADRA 
International, financovaného z prostriedkov UNHCR: 

PRÍKLAD
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Režijné náklady
Finančná príručka v časti Režijné náklady uvádza 
príklady režijných nákladov. Súčasné pozitívne vyme-
dzenie obsahuje len niekoľko príkladov výdavkov, ktoré 

môžu byť oprávnené ako režijné a ponecháva veľký 
priestor pre subjektívne hodnotenie oprávnenosti. 

Formulár rozpočtu SlovakAid
Formulár rozpočtu SlovakAid je jeden z najkomplikovanejších spomedzi medzinárodného spektra donorov. 

Väčšina donorov naďalej uprednostňuje jednoduchšie 
formáty rozpočtov.

Súčasná podoba rozpočtu komplikuje aj zmeny v rozpočte, 
pomerne časté sú technické chyby a nesúlad medzi hárkami. 

Povinnosť oznamovania zmien 
v rozpočte na úrovni podpoložky 
Pravidlá SlovakAid umožňujú robiť presuny v rozpočte 
do 10 % a následne túto zmenu oznámiť SAMRS. Zmeny 
v čerpaní rozpočtu sa napriek pravidlám o zmenách na 
úrovni skupín položiek a položiek v rozpočte vykonávajú 
a oznamujú aj na najnižšej rozpočtovej úrovni podpo-
ložiek. Oznámenie, ktoré je v súčasnosti zavedené, 
podlieha následnému schváleniu agentúrou, teda ide 

o žiadosť. Zároveň podať oznámenie najneskôr v posled-
ný deň realizácie projektu môže byť nereálne, nakoľko 
doklady od lokálneho partnera a všetky potrebné údaje 
o čerpaní rozpočtu nemusia byť známe kontraktorovi 
k poslednému dňu realizácie. 

Jednotková cena nákladov v rozpočte 
a flexibilita rozpočtu
Pri vyúčtovaní projektu sa vychádza zo schváleného 
počtu jednotiek a jednotkových cien. V prípade vzni-
ku závažnej odchýlky od pôvodného počtu jednotiek 
a jednotkových cien, je kontraktor povinný tieto zmeny 
zdôvodniť pri vyúčtovaní audítorovi a na vyžiadanie tiež 
agentúre. Zmena mernej jednotky podlieha schváleniu 
agentúrou. V realite nie je možné dodržať jednotkovú 
cenu vo väčšine prípadov (napr. mzda v prípade zmluv-
ných zamestnancov sa mení každý mesiac; rozdielne ceny 
rovnakej služby v iných miestach ako ubytovanie a pod.).

Rozpočty rozvojových a humanitárnych projektov by mali 
umožniť aj väčšiu flexibilitu. Nie je možné na rok dopredu 
naplánovať v rozpočte všetko v jednotkách danej krajiny – 
kde sa politická situácia a pokoj mení pomerne rýchlo, čo 
nesie so sebou riziko inflácie a zmeny kurzových rozdie-
lov, prípadne nie je možné niektoré aktivity zrealizovať. Ak 
máme dobre nastavené indikátory sledovania výsledkov 
projektu, nie je nutné ich plnenie „rozbíjať v rozpočte na 
jednotky“.

Pokuta súvisiaca s vizibilitou loga 
SlovakAid vo výške 2 000 eur 
Zmluva s kontraktorom uvádza niekoľko bodov, v ktorej 
sú špecifikované povinnosti zmluvných strán. Jednou 
z povinností kontraktora je počas realizácie a po 
ukončení projektu uvádzať, že projekt je/bol spolufi-
nancovaný z programu Oficiálnej rozvojovej pomoci 

SR, SlovakAid. Kontraktor je povinný umiestniť logo 
SlovakAid na všetky publikované materiály vzťahujú-
ce sa na projekt. V prípade, že výsledkom projektu je 
hmotný majetok, kontraktor je povinný označiť tento 
logom SlovakAid. 

NÁVRH NA ZMENU:

 › Pri režijných (nepriamych) nákladoch navrhujeme negatívne vymedzenie, t. j. konkretizovať, čo nie je 
považované za režijné náklady. 

NÁVRH NA ZMENU:

 › Zvážiť jednoduchšiu verziu rozpočtu, nakoľko už aj tak existujú jednoduchšie formáty rozpočtu pre 
humanitárne projekty, či projekty na vysielanie dobrovoľníkov a expertov. 

NÁVRH NA ZMENU:

 › Navrhujeme zjednodušiť oznamovanie, resp. žiadosti o zmenu rozpočtu. Príkladom môže byť EuropeAid, 
kde sa o zmenu žiada iba ak sa mení hodnota rozpočtovej kategórie o viac ako určité percento (v prípade 
EuropeAid je to 15 %). 

 › Tvorba nových položiek rozpočtu alebo prečerpanie rozpočtových kategórií do určitého percenta (15 %) 
stačí oznámiť pri najbližšom reportingu. 

NÁVRH NA ZMENU:

 › Posudzovať jednotkovú cenu ako priemernú pri každej rozpočtovej podpoložke. Jednotkové ceny sa 
rozpočtujú väčšinou ako priemerné s ohľadom na variabilitu cien na trhu. 

 › Ponechať aktivitám väčšiu flexibilitu v rozpočte aj formou „lumpsum“ – a viac sa zamerať na dosiahnuté 
výsledky projektu.

NÁVRH

NÁVRH

NÁVRH

NÁVRH
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Upozornenie na nesúlad vo Finančnej 
príručke a Usmernení pri vyúčtovaní 
humanitárnych projektov
Program humanitárnej pomoci sa riadi samostatným Usmernením pre vyúčtovanie humanitárnych projektov, 
ktoré sa v niektorých bodoch odkazuje na Finančnú príručku a vznikajú rozpory v riešení niektorých otázok 
medzi príručkou a usmernením.

V humanitárnych projektoch pri stanovení nepriamych 
nákladov podľa Usmernenia pre vyúčtovanie do nepria-
mych nákladov: „nespadajú náklady na prevádzku 
kancelárie na Slovensku, energie, atď.“, čo je nevyhnut-

ný náklad slovenskej MVO. Zároveň treba dodržiavať 
Finančnú príručku, ktorá definuje nepriame náklady 
širšie a prevádzka kancelárie na Slovensku je oprávne-
ným nákladom.

NÁVRH NA ZMENY:

 › Dopracovať metodické usmernenie k používaniu loga SlovakAid, aby sme sa vyhli nedorozu-
meniam v prípade sankcií. 

VŠEOBECNÉ NÁVRHY NA ZMENY:

 › S ohľadom na návrh zavádzania nových moda-
lít, či prípadné aplikovanie zmien podľa návrhov 
v tomto dokumente navrhuje PMVRO vypraco-
vať úplne novú komplexnú finančnú príručku 
v spolupráci s PMVRO a jej členmi v slovenskom 
a anglickom jazyku. 

 › Keďže projektový návrh pre zahraničné pro
jekty by mal byť tiež vypracovaný a následne 
implementovaný s partnerskou organizáciou, 
vzájomnú komunikáciu medzi partnermi by 
uľahčila možnosť podávania projektového 
návrhu v anglickom jazyku (bez povinnosti 
podávať ho aj v slovenskom jazyku).

ĎALŠIE NÁVRHY, VEDÚCE K UĽAHČENIU IMPLEMENTÁCIE PROJEKTOV:

 › Pri implementácii rozvojových a humani-
tárnych projektov v rizikových krajinách 
navrhujeme možnosť tvorby rezervy na 
neočakávané udalosti – napr. neočakávané 
kurzové zmeny, nutná evakuácia, … (napr. 
určitým percentuálnym podielom z rozpoč-
tu, alebo priamych nákladov).

 › Navrhujeme akceptovanie emailovej komu
nikácie ako plnohodnotnej formy a záväz-
nosť odpovedí v emailovej komunikácii.

 › Výška spolufinancovania projektu by mala 
byť stanovená percentuálnym podielom 
(10 % pri žiadosti o projekt), v zmluve je 
však pevne stanovená suma spolufinan-
covania, bez ohľadu na skutočné konečné 
čerpanie projektu. 

 › Navrhujeme podávanie iba jednej sady origi-
nálnych potvrdení/overených kópií pre všet-
ky podávané projekty jedného žiadateľa. 

NÁVRH

NÁVRH

NÁVRH
Nedodržanie vyššie špecifikovaných povinností je poru-
šením tejto zmluvy a je sankcionované zmluvnou poku-

tou vo výške 2 000 eur za porušenie ktorejkoľvek povin-
nosti kontraktora. 
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V roku 2016 bolo schválených 31 z 39 projektových návrhov na vysielanie dobrovoľníkov a expertov do zahra-
ničia v celkovej výške 226 602,18 eur. 

Ciele programu (podľa Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 – 2018):
 › PODPORA ROZVOJOVÝCH AKTIVÍT SLOVAKAID 

V PRIORITNÝCH KRAJINÁCH,
 › PODPORA AKTIVÍT MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ 

A INŠTITÚCIÍ V KRÍZOVÝCH OBLASTIACH,

 › BUDOVANIE PERSONÁLNYCH KAPACÍT V OBLASTI 
ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SR,

 › ZVYŠOVANIE VEREJNEJ INFORMOVANOSTI 
O ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCI SR.

Prehľad vyslaných dobrovoľníkov/čok v roku 2016:

Návrhy na vylepšenie programu: 

Načasovanie výziev 
Viaceré slovenské MVO majú vysielanie dobrovoľníkov/čok 
spojené s dlhodobejšou prípravou a ich vysielanie je pláno-
vané k určitému termínu. Organizácia eRko napr. vysiela 
dobrovoľníkov/čky na obdobie letných prázdnin. Ak výzva 
vyjde príliš neskoro, eRko sa nemôže do výzvy zapojiť.

Tento proces nie je dostatočne flexibilný ani pre ďalších 
dobrovoľníkov. Tí sú takto obmedzení v plánovaní svoj-
ho dobrovoľníckeho pobytu. Termín vyslania potrebujú 
vedieť skôr aj kvôli komunikácii so zamestnávateľom, či 
študijným programom, plánovaniu očkovaní, a pod. 

Vysielanie 
dobrovoľníkov a 
expertov do zahraničia

Vysielajúca organizácia
Prijímajúca krajina 
(počet vyslaných 
dobrovoľníkov)

Celková 
výška dotácií 
v EUR

Neschválené 
žiadosti, pláno-
vaná krajina 
vyslania (počet 
dobrovoľníkov)

Percentuálny 
podiel schvále-
ných/neschvále-
ných dobrovoľní-
kov z celkového 
počtu žiadostí

Vysoká škola zdravotníctva a soci-
álnej práce sv. Alžbety, n.o.

India (4), Lesotho (4), 
Keňa (4), Rwanda (5), 
Uganda (2)

136 800,00 Rwanda (1), 
Uganda (2) 48,7 %/7,7 %

Dvojfarebný svet, o.z. Kambodža (4) 33 600,00 10,3 %/0 %

SAVIO, o.z. Keňa (2) 17 502,18 5,1 %/0 %

Nadácia Pontis Keňa (1) 3 600,00 2,5 %/0 %

ADRA – Adventistická agentúra pre 
pomoc a rozvoj, o.z.

Albánsko (1), 
Libanon (1) 15 230,00 Keňa (1), 

Albánsko (1) 5,1 %/5,1 %

Človek v ohrození, n.o. Moldavsko (1), Keňa 
(2) 19 870,00 7,7 %/0 %

Trnavská Univerzita v Trnave Keňa (1) 0 %/2,5 %

Nadácia Integra Keňa (1) 0 %/2,5 %

GLEN Madagaskar (1) 0 %/2,5 %

Spolu 31 31 226 602,18

V roku 2016 bola výzva zverejnená 24.5. a uzavretá 21.6., čo je pre eRko už termín vysielania dobrovoľníkov 
do terénu. Neskorý termín výzvy im neumožnil sa do výzvy zapojiť a na vyslanie dobrovoľníkov museli hľadať 
alternatívne zdroje financovania. 

PRÍKLAD

LEPŠIE NAČASOVANIE VÝZIEV (K ZAČIATKU DANÉHO ROKA)

Anonymné podávanie projektov
Doklady preukazujúce splnenie podmienok na poskytnu-
tie dotácie (uvedené v §8a ods. 4 a 5. Zákona č. 523/2004 
Z. z. a ďalšie) – žiadateľ predloží spolu so žiadosťou origi-
nál, resp. úradne overenú kópiu jednotlivých dokladov.

Tieto doklady je potrebné priložiť ku každej žiadosti 
zvlášť, čo je pre MVO zaťažujúce nielen administratívne, 
ale aj finančne.

Univerzita sv. Alžbety, ktorá v ostatnom roku podala 22 žiadostí, k prvej žiadosti predkladala originál a k ostatným 
žiadostiam overené kópie. Proces zdokladovania a overovania dokumentov v konečnom dôsledku činil 220,50 eur.

PRÍKLAD

NÁVRH
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Lekárske potvrdenie 
Podľa usmernenia, SAMRS akceptuje lekárske potvrdenia o spôsobilosti na vycestovanie len od týchto 3 zariadení, 
hoci na Slovensku existuje rada ďalších kliník, ktoré by ho vedeli vydať napr. v Bratislave INOCEM:

• Poliklinika cudzokrajných chorôb, Bratislava; 
• Ambulancia pre cudzokrajné choroby, Univerzitná 

nemocnica Martin;
• Centrum pre cudzokrajné choroby, Univerzitná nemoc-

nica L. Pasteura Košice.

Podľa skúseností vysielajúcich organizácii, vyššie uvedené 
zariadenia vyžadujú rozdielne vyšetrenia.
Príslušné legislatívne predpisy o obsahu vyšetrenia sú 
nejasné.

Náklady na víza
• Do niektorých krajín sú dobrovoľníci vysielaní na 

turistické víza, čo nie je problém po dobu 3 mesiacov, 
ale pri dlhodobejších pobytoch môžu nastať kompli-
kácie, ktoré značne ovplyvnia aj výšku rozpočtu 
a náklady na víza pre vyslaného dobrovoľníka.

• Problémom je, že Slovensku chýbajú uzatvorené doho-
dy s krajinami, kde najčastejšie vysielame dobrovoľní-
kov (napr. Keňa) o výnimkách pre dvojité zdaňovanie.

NÁKLADY SÚVISIACE S VYBAVENÍM PRACOVNÉHO POVOLENIA/VÍZ V KENI: 
• poplatok za vybavenie pracovného povolenia (600 – 

2000 USD) 
• poplatok za spracovanie cca 100 USD 
• poplatok organizácii zastrešujúca administráciu proce-

su (cca 500 USD), záleží od typu povolenia a dĺžky pobytu

• Misonárske víza – cca 50 USD
• Special pass – cca 100 USD
• Dodatočné cestovné náklady – v prípade viacná-

sobného presunu mimo krajinu (ak fungujeme na 
turistické víza) 

Rozpočet 
• Usmernenie k príprave zmluvy medzi SAMRS a vysiela-

júcou organizáciou, k zmluvným podmienkam a opráv-
nenosti výdavkov uvádza, že medzi štyrmi základnými 
kategóriami rozpočtu nie je možné uskutočňovať presuny 
finančných prostriedkov a rovnako nie je možné vytvá-
rať nové položky nad rámec schváleného rozpočtu. Toto 
usmernenie je veľmi neflexibilné, vzhľadom na rozdielnu 
dĺžku a formy prípravy dobrovoľníkov a rozdielne termíny 
vyhlasovania a schvaľovania výziev zo strany SAMRS. 

Poliklinika cudzokrajných chorôb v Bratislave vydáva potvrdenie v znení :
XY bol(a) vyšetrený(á) v zmysle smernice Ministerstva zdravotníctva SR z 1. novembra 1988 c. Z-5542/1988-B/11.

Vyjadrenie sa k smernici z Polikliniky cudzokrajných chorôb: 
Z našich doterajších skúsenosti vieme, že pokiaľ smernice alebo iné právne normy boli zrušené a považujú 
sa za obselentné a nie je určený nový právny predpis, pokračuje sa s posledným.
Nevieme si predstaviť, čo je inou náplňou oddelení tropických chorôb, ako doporučovať očkovanie a ochranu 
zdravia pred cestou do zahraničia, respektíve pri návrate zo zahraničia./toľko ku konzultácii s ošetrujúcim lekárom/

Vyjadrenie komunikačného odboru Ministerstva zdravotníctva SR:
Uvedená smernica je obsolentná. Vstupom do EÚ Slovenská republika akceptovala nariadenia Európskeho 
parlamentu a smernice Európskeho parlamentu a komisie, ktorými sú upravené jednotlivé náležitosti 
sociálneho zabezpečenia, mobility občanov, mobility pracovnej sily, vrátane poskytovania zdravotnej 
starostlivosti a jej úhrad. 
V prípade vycestovania do „krajiny tretieho sveta“ okrem krajín „členských štátov EÚ“ odporúčame túto 
skutočnosť konzultovať s ošetrujúcim lekárom.

ADRA Keňa mala návštevu kenského daňového úradu a podľa ich zákonov sú Slováci v Keni predmetom 
zdanenia, aj keď sú zdaňovaní na Slovensku. To isté platí aj pre dobrovoľníkov, ktorí dostávajú aj malé 
štipendium každý mesiac. To znamená, že ak je sem vyslaný dobrovoľník cez SlovakAid, mal by dostať 
pracovné povolenie, a mal by počítať s tým, že mu kenský daňový úrad zoberie asi 30 % z príjmu. Tieto 
odvody má vykonať zamestnávateľ dobrovoľníka. 

PRÍKLAD

PRÍKLAD

ZRUŠENIE PRAVIDLA „ANONYMNÝCH PODÁVANÍ PROJEKTOV“ A NAHRÁVA-
NIE ORIGINÁLOV POTVRDENÍ DO ELEKTRONICKÉHO GM IS SYSTÉMU (SCAN) 
BY UMOŽNILO PODAŤ ŽIADATEĽOVI UŽ LEN JEDNU SADU DOKLADOV KU 
VŠETKÝM ŽIADOSTIAM. 

PREHODNOTIŤ A LEPŠIE ŠPECIFIKOVAŤ/DOPLNIŤ USMERNENIE O LEKÁR-
SKOM POTVRDENÍ PRE VYSLANÝCH DOBROVOĽNÍKOV

ZVÁŽIŤ REÁLNE NÁKLADY NA VÍZA S OHĽADOM NA POTENCIÁLNE KOMPLIKÁ-
CIE PRE DOBROVOĽNÍKA

NÁVRH

NÁVRH

Napr. môže byť rozdiel v cene letenky, kupo-
vanej na poslednú chvíľu, alebo v hlavnej 
turistickej sezóne s ohľadom na zlé načasova-
nie vyhlásenia alebo schválenia výzvy. 

PRÍKLAD
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POZITÍVNA POZNÁMKA
Kvalita povinného školenia pred vyslaním dobrovoľníka, poskytnutého SAMRS malo v roku 2016 dobré ohlasy. 

OBSAH ŠKOLENIA: 

Úvod

privítanie

zoznámenie

predstavenie programu

Rozvoj a rozvojová 
spolupráca

definícia a ukážky teórií rozvoja

základné princípy rozvojovej spolupráce

Globálny kontext 
pre dobrovoľnícku 
prácu

očakávania a realita dobrovoľníckej práce

základné etické zásady práce, používania obrazového materiálu a informovania 
o dobrovoľníckej skúsenosti

Bezpečnosť

bezpečnostné stratégie

princípy osobnej bezpečnosti

najčastejšie bezpečnostné situácie

Zdravie
príprava na dobrovoľnícky pobyt pred odchodom

základné zdravotné riziká a opatrenia voči nim počas pobytu

Interkultúrne 
kompetencie

stereotypy

interkultúrna komunikácia

štádiá interkultúrnych kompetencií

spätná väzba účastníkov

ukončenie

Usmernenie by malo rátať aspoň s minimálnou mierou 
flexibility, s ktorou počíta finančná príručka SAMRS – 

a umožniť presuny do 10 % medzi jednotlivými kategó-
riami, čo je bežným štandardom u donorov.

VÄČŠIA FLEXIBILITA ROZPOČTU 

OBMEDZIŤ MEDZIČLÁNKY

NÁVRH

NÁVRH

Medzičlánky
• Výzvu vyhlasuje SAMRS, projekty sa podávajú v kance-

lárii MZVaEZ, zmluvy sa uzatvárajú v kancelárii SAMRS.
• Stáva sa, že podpis zmluvy čaká na odovzdanie si 

dokladov medzi jednotlivými kanceláriami, hlavne ak 
schválenie výziev koliduje s dovolenkovým obdobím.

• Ak projekty administruje SAMRS, mali by mať dopl-
nené kapacity aj na prijímanie predložených projek-

tových návrhov alebo využívať existenciu elektronic-
kého systému a mať všetko v elektronickej verzii tak, 
aby aj SAMRS aj MZVaEZ mali ku všetkým potrebným 
dokumentom rovnaký prístup v ktoromkoľvek čase.
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Pozitívne kroky pilotných výziev na 
humanitárne projekty:

• Výrazné navýšenie finančných prostriedkov na bilaterálnu pomoc
• Zjednodušený projektový formulár
• Zjednodušený rozpočet a usmernenie pre vyúčtovanie projektu

Kroky k vylepšeniu výziev do budúcna:
RÝCHLOSŤ:

• Konflikt v Sýrii trvá od roku 2011, výzva na humanitár-
ne projekty na Slovensku vyšla pre túto humanitárnu 
krízu prvý krát v roku 2016, čo je 5 rokov od začiatku 
konfliktu.

• Napriek vysokým potrebám dlhotrvajúceho konflik-
tu, proces schvaľovania výziev bol príliš dlhý. 1. kolo 
výzvy bolo vyhlásené 8.4.2016, rozhodnutie ministra 

o schválených projektoch bolo zverejnené 23.6. 2016, 
schvaľovanie sa stretlo s neporozumením a väčšia 
časť finančných prostriedkov bola schvaľovaná až 
v druhom kole výzvy. Rozhodnutie ministra o schvá-
lených projektoch druhého kola bolo zverejnené 
23.12.2017 – tesne pred vianočnými sviatkami, čím sa 
implementácia projektov presunula do roku 2017.

Poskytovanie kvalitnej primárnej zdravot-
nej starostlivosti pre sýrskych utečencov 
prostredníctvom mobilnej zdravotnej 
jednotky a statických zdravotných centier 
v distrikte Akkar v Libanone

MAGNA, o.z. Zdravotníctvo Libanon 199 110,00

Vzdelávacia infraštruktúra a stabilizácia 
utečeneckých komunít v Jordánsku

Nadácia Habitat 
for Humanity 
International

Vzdelávanie Jordánsko 199 982,70

Zvyšovanie prístupu ku kvalitnému vzde-
lávaniu a k psychosociálnej podpore pre 
školopovinné deti z komunít navrátených 
osôb v severnom Iraku

Človek v ohrození, 
n.o. Vzdelávanie Irak 190 000,00

PRÍKLAD
Predstavte si, že vypukne humanitárna kríza na Slovensku (napríklad zemetrasenie) a ľudia urgentne 
potrebujú pitnú vodu, lebo potrubia boli poškodené). V apríli im sľúbite, že dostanú peniaze na vodu, ale 
vodu im doveziete až vo februári o rok. Takto by humanitárna pomoc nemala fungovať.

Pozitívnym krokom MZVaEZ v roku 2016 bolo vyhlásenie 
výziev pre humanitárne projekty, ktoré podporili rozší-
renie humanitárnych aktivít slovenských organizácií, 
prispievajúcich k stabilizácii podmienok migrantov na 
migračných trasách do EU a zlepšeniu životných podmie-

nok komunít utečencov v krajinách Blízkeho východu, 
susediacich so Sýriou.

Celkovo  bolo  podporených  9  projektov  v  celkovej 
výške 1 387 597,15 eur. 

Výzva na projekty 
humanitárnej pomoci

Názov projektu Názov organizácie Sektorová 
priorita

Krajina 
intervencie

Schválená 
dotácia v EUR

Vzdelávacia infraštruktúra a stabilizácia 
utečeneckých komunít v Libanone

Nadácia Habitat 
for Humanity 
International

Vzdelávanie Libanon 199 982,70

Základná zdravotná starostlivosť pre irac-
kých utečencov

Vysoká škola 
zdravotníctva a 
sociálnej práce 
sv. Alžbety

Zdravotníctvo Irak 80 080,00

Mobilná primárna zdravotná a psychoso-
ciálna starostlivosť a starostlivosť o ženy 
v reproduktívnom veku na obkľúčenom 
území Sýrie, oblasť Homs

MAGNA, o.z. Zdravotníctvo Sýria 124 520,00

Humanitárna pomoc v Grécku

ADRA – 
Adventistická agen-
túra pre pomoc a 
rozvoj – Občianske 
združenie

Zdravotníctvo Grécko 39 761,75

Zdravotný program pre konfliktom postih-
nuté obyvateľstvo v Iraku Nadácia Integra Zdravotníctvo Irak 154 210,00

Zabezpečenie prístupu obyvateľov postih-
nutých konfliktom ku život zachraňujúcim 
pohotovostným zdravotníckym službám 
vrátane urgentných pôrodníckych a neona-
tálnych služieb na obkľúčenom území 
severne od mesta Homs

MAGNA, o.z. Zdravotníctvo Sýria 199 950,00
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Možnosť spolufinancovať európske projekty z rozpočtu 
SlovakAid slovenské MVO vítajú. Je pre ne skvelou finanč-
nou príležitosťou, no zároveň im dokáže prácu poriadne 
skomplikovať. Na získanie spolufinancovania je totiž 
potrebné predložiť aj nový projektový návrh a rozpočet 
a po schválení implementovanie projektu a čerpanie 
prostriedkov reportovať SAMRS za použitia formulárov, 
ktorých štruktúra je odlišná od štruktúry formulárov 
EK. Navyše je ťažké, ak nie nemožné, hodnotiť dosaho-
vanie plánovaných výsledkov odvolávaním sa len na 
aktivity realizované zo spolufinancujúcich prostriedkov 
SlovakAid, lebo predstavujú iba veľmi malú časť z celé-
ho komplexu aktivít implementovaných organizáciami 
v niekoľkých partnerských krajinách. Dokonca sa stáva, 
že spolufinancované aktivity sú realizované skôr, ako sa 
skončí implementácia celého európskeho projektu.

Ak chce MZVaEZ SR týmto nástrojom naozaj podpo-
riť slovenské MVO, aby mali väčšie šance pri čerpaní 
prostriedkov zo zdrojov EK, prečo hodnotiaca komi-
sia neschváli spolufinancovanie všetkých európskych 
projektov, ktoré už úspešne prešli dvoma kolami vyra-
ďovania v procese výberu EK a MZVaEZ SR v príslušnom 
roku ešte nevyčerpalo rozpočet na bilaterálnu pomoc?

Na príklade neschváleného, ale aj bežiaceho projektu 
PMVRO poukážeme na niekoľko nedostatkov tejto výzvy, 
proces schvaľovania a ťažkosti, ktoré ko-financovaná časť, 
implementovaná podľa odlišných podmienok SlovakAidu 
spôsobuje pri implementácii celého EÚ projektu. 

Výzvy, ktorým MVO pri spolufinancovaní európskych projektov z prostriedkov SlovakAid čelia: 

Štruktúra formulárov projektového 
návrhu a reportovania EK a SlovakAid je 
rôzna 

• V niektorých častiach formulárov SlovakAid nie je jasné, 
či je treba popísať celý európsky projekt realizovaný 
vo všetkých projektových krajinách, len na Slovensku, 
alebo iba tú časť, realizovanie ktorej žiadateľ plánuje 
z prostriedkov SlovakAid. Ide napríklad o časti: zhrnu-
tie v anglickom a slovenskom jazyku, udržateľnosť 
projektu alebo predpoklady, riziká a opatrenia na ich 
minimalizovanie, personálna matica. 

Spolufinancovanie 
európskych projektov 

z prostriedkov SlovakAid

PRÍKLAD
Časť projektového formulára Zhrnutie v anglickom a slovenskom 
jazyku uvádza, že v tejto časti musí byť zrozumiteľným spôsobom 
opísaný rozvojový problém, ktorý bude projekt riešiť, celkový cieľ, 
špecifické ciele a aktivity projektu. 

Z formulácie nevieme jasne povedať, či sa aktivity a výsledky, 
ktoré má žiadateľ popísať, týkajú časti, na ktorú žiada spolu-
financovanie z prostriedkov SlovakAid, alebo celého projek-
tu, podporeného EuropeAid, alebo oboch. To isté sa týka aj 
ďalších častí – napr. udržateľnosť projektu. 

ZNALOSŤ HUMANITÁRNEHO KON-
TEXTU A EXPERTÍZA HODNOTIACEJ 
KOMISIE

• V prvom kole humanitárnych výziev vzniklo niekoľ-
ko nedorozumení, ktoré úzko súvisia s nedostatkom 
skúseností s humanitárnym kontextom zo strany 
hodnotiacej komisie, čo spôsobilo neochotu hodno-
tiacej komisie schváliť väčší počet humanitárnych 
projektov v prvom kole výzvy a výzva bola znovu 
vyhlásená o niekoľko mesiacov neskôr.

• Aj v dôsledku tohto nedorozumenia, finančná pomoc, 
ktorá bola určená pre ľudí postihnutých krízou na rok 
2016, bola poskytnutá až v roku 2017.

NEJASNOSTI SA TÝKALI 2 OKRUHOV PROBLÉMOV:
• Čo má byť slovenský príspevok zo strany slovenskej 

organizácie
• Čo rozumieme v humanitárnom kontexte pod pojmom 

vzdelávanie

V humanitárnom kontexte nie je zrovna najefektívnej-
šie, ak sa snažíme prioritne o „dovoz pomoci“. V prípa-
de, že materiál, alebo služby sú dostupné lokálne, 
je často krát lacnejšie, ak ich zabezpečíme priamo 
v danej krajine.

• V prípade materiálnej pomoci ušetríme náklady, súvi-
siace s prepravou a vybavením prepravných certifiká-
tov a colných poplatkov.

• V prípade personálnych kapacít sa tým znižuje jazy-
ková a kultúrna bariéra.

• Slovenský personál nepotrebuje byť expertom v sekto-
rovej priorite projektu, ale expertom v humanitárnej 
pomoci, ktorý pozná koordinačný mechanizmus, 
základné humanitárne štandardy a poskytuje infor-
mácie o poskytnutej pomoci v príslušných klastroch 
(vzdelávanie, bývanie, zdravotná pomoc, voda a sani-
tácia, finančná pomoc, …) aby sme zabránili duplicit-
nej, alebo nerovnomerne poskytovanej pomoci, ktorá 
by zvýšila napätie medzi príjemcami pomoci.

NÁVRH NA ZLEPŠENIE:

 › Skrátiť dobu od vyhlásenia výzvy po imple-
mentáciu projektu.

 › Vyhnúť sa dvojkolovým výzvam a schváliť 
projekty na alokovanú sumu v prvom kole, 
v prípade nejasností v projekte s podmienkou 
konzultácie/úprav k projektovému návrhu.

 › Súčasťou hodnotiacej komisie by mal/a 
byť expert/ka, ktorý/á má expertízu nielen 
v humanitárnej pomoci, ale aj znalosť dané-
ho kontextu s ohľadom na sektorové prio-
rity výzvy.

 › Každý/á člen/ka humanitárnej komisie by 
mal/a mať pred stretnutím naštudované 
minimálne tieto materiály:
1. „Humanitarian needs overview“ pre danú 

humanitárnu krízu na daný rok, väčšinou voľne 
prístupné na webových stránkach (viď bod 3)

2. „Humanitarian response plan,“ väčšinou voľne 
prístupné na webových stránkach (viď bod 3)

3. Dostupné posledné informácie k potrebám 
v jednotlivých klastroch danej humanitárnej 

krízy, ktoré sú verejne prístupné na: http://
reliefweb.int/ a https://www.humanitarian-
response.info/

4. Znalosť základných humanitárnych štandar-
dov v danom sektore: http://www.spherepro-
ject.org/

 › V prípade vyhlásenia výzvy na humanitár-
ne projekty pre danú humanitárnu krízu by 
mal aj príslušný zastupiteľský úrad sledo-
vať informácie pre donorov. Ak nie je možné 
navštevovať koordinačné stretnutia určené 
pre donorov, tak by mal byť zastupiteľský 
úrad aspoň na e – mailovej listine UN OCHA 
v danej krajine a sledovať zápisy zo stretnu-
tí pre donorov, ktoré zvyčajne obsahujú 
sumár bezpečnostných informácií a urgent-
ných potrieb, vychádzajúcich z pravidelných 
stretnutí jednotlivých klastrov a máp, pripra-
vených na základe informácií od humani-
tárnych organizácií, poskytujúcich pomoc 
v danom regióne: kto, čo, kde robí.

NÁVRH

http://reliefweb.int/
http://reliefweb.int/
https://www.humanitarianresponse.info/
https://www.humanitarianresponse.info/
http://www.sphereproject.org/
http://www.sphereproject.org/
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• Trendom EK je podporovať projekty realizované 
v konzorciu. Niektoré aktivity vykonávajú partne-
ri spoločne, pričom SlovakAid podporuje aktivity 
slovenského partnera, ktoré nemusia byť v spoloč-
nom rozpočte európskeho projektu jasne vyčíslené, 
ak tieto aktivity zároveň nevedie.

• Môže sa stať, že slovenský partner manažuje iba časť 
rozpočtu, ktorý sa týka personálnych a režijných nákla-
dov. Celkový rozpočet riadi hlavný riešiteľ projektu. 

• Rozpočtové položky vo väčších konzorciách sú flexi-
bilnejšie, namiesto jednotiek obsahujú „lumpsums,“ 
ktoré je potrebné do rozpočtu SlovakAid rozdrobiť.

• Líši sa aj štruktúra rozpočtu.
• O presunoch v rozpočte rozhoduje celé konzor-

cium s ohľadom na rozpočet celého európskeho 
projektu, preto je zložité robiť zmeny v spolufi-
nancujúcom rozpočet SlovakAid, vzhľadom na iné 
platné pravidlá. 

Pravidlá EuropeAid sú oproti pravidlám SlovakAid flexi-
bilnejšie, pokiaľ ide o zmeny v rozpočte a prečerpanie 
jednotlivých rozpočtových položiek.

EUROPEAID: 
Pravidlá EuropAid majú väčšiu flexibilitu pri zmenách 
v rozpočte. Tvorbu nových položiek rozpočtu alebo 
prečerpanie rozpočtových kategórií do 15 % stačí oznámiť 

pri najbližšom reportingu. O zmenu sa žiada, ak sa mení 
hodnota rozpočtovej kategórie o viac ako 15 %. Spôsob 
vykonávania zmien v rozpočte je jednoduchší.

SLOVAKAID: 
Pravidlá SlovakAid umožňujú robiť presuny v rozpočte 
do 10 % a následne túto zmenu oznámiť SAMRS. Zmeny 
v čerpaní rozpočtu sa napriek pravidlám o zmenách na 

V rozpočte pre SlovakAid plánovala PMVRO 2 položky, ktoré mali financovať časť aktivít v rámci PCSD 
inkubátora v prvom roku trvania projektu. Primárne ide o združenie expertov z viacerých oblastí k témam 
a legislatívnym otázkam, súvisiacim so zodpovednou výrobou a spotrebou: 
Náklady na úvodný seminár  2 991 eur 
Náklady na pracovné skupiny  1 800 eur 
SPOLU  4 791 eur 

 › čo je asi 3 % z EÚ rozpočtu na túto aktivitu

Jednou z aktivít európskeho projektu Média pre rozvoj bola študijná cesta politikov/političiek z 5 partner-
ských krajín do niektorej z rozvojových krajín, na ktorú získala PMVRO spolufinancovanie zo SlovakAid vo 
výške 1 980 eur pre dve osoby. Partner projektu, ktorý uskutočnenie tejto aktivity viedol, po spoločnom 
rozhodnutí navštíviť Filipíny, rozhodol, že sa vzhľadom na drahšie letenky oproti plánovanému rozpočtu a 
aj na logistickú náročnosť cesty zúčastní len 1 osoba z každej krajiny. 

PMVRO preto požiadala SAMRS, aby mohla byť celá suma použitá na cestu 1 slovenského politika. Ešte 
pred doručením oficiálnej odpovede nám projektový manažér SAMRS oznámil, že žiadosti nebudú môcť 
pravdepodobne vyhovieť, nakoľko nie je možné znižovať počet jednotiek stanovených v rozpočte, lebo 
na naplnenie cieľov projektu je podľa projektového návrhu potrebné vyslať 2 osoby. Nesplnenie počtu 
politikov/političiek, ktorí sa mali zúčastniť študijnej cesty do rozvojovej krajiny v rámci aktivity spolufinan-
covanej SlovakAid však neznamená, že cieľ nebude splnený v rámci celého európskeho projektu, podľa 
ktorého sa má cesty do rozvojovej krajiny zúčastniť celkom 15 tvorcov politík. 

PRÍKLAD

Slovenskí žiadatelia najčastejšie žiadajú spolu-
financovanie na EuropeAid projekty, ktoré boli 
schválené v rámci výziev DEAR. Podmienkou 
výzvy je podať projekty vo väčšom konzorciu 
partnerov z viacerých krajín. V rámci spolufi-
nancovania zo SlovakAid žiada slovenský part-
ner prostriedky na spoločné aktivity väčšie-
ho konzorcia, pričom financie z prostriedkov 
SlovakAid budú použité iba na časť výstupov 
niektorých zo spoločných aktivít. 

Môže sa stať, že konečný popis aktivít a výstu-
pov v projektovom návrhu SlovakAid nemusí 
byť úplne jasný, lebo je vytrhnutý z celkového 
kontextu a plánované výsledky sa môžu zdať 
široké s ohľadom na finančnú čiastku, na ktorú 
žiada spolufinancovanie. 

PRÍKLAD
Výsledok 2: Do tvorby politík sú prostredníctvom 
konzultácií a advokačných aktivít zapojení kľúčoví 
aktéri za účelom uplatňovania princípu koherencie 
politík pre udržateľný rozvoj (PSCD) v konkrétnych 
politikách. 

Aktivita 2.1: PCSD inkubátor
Výstupy aktivity 2.1. v rámci EuropeAid projektu:

• vznikne 8 PCSD inkubátorov na národných úrovniach
• do činnosti inkubátorov sa zapojí 246 MVO a 122 kľúčo-

vých aktérov

Výstupy aktivity 2.1. v rámci SlovakAid projektu:
•  spustenie PCSD inkubátora na národnej úrovni 

(v SR), zorganizovanie 1 seminára 

Zostaviť rozpočet na spolufinancovanie 
európskeho projektu z prostriedkov 
SlovakAid je niekedy hlavolam

V EuropeAid projekte je na aktivitu PCSD inkubátor plánovaných niekoľko rôznych rozpočtových podpo-
ložiek v rámci položky 5.7. Náklady na konferencie a semináre. Odzrkadľujú množstvo čiastkových akti-
vít, ktorých cieľom je sfunkčniť spoluprácu expertov z rôznych oblastí v rámci tematických pracovných 
skupín, nazvaných „vznešene“ podľa najnovších trendov EÚ projektov Inkubátor:
Nákladný na medzinárodné tréningové stretnutia  4 800 eur
Národné tréningy 28 800 eur
Národné okrúhle stoly 12 765 eur
Workshopy PCSD Inkubátora  7 200 eur
Zahájenie PCSD Inkubára – semináre 22 000 eur
Zdieľanie skúseností z národných inkubátorov – seminár  1 500 eur
Zdieľanie skúseností z národných inkubátorov / ubytovanie a strava   1 800 eur
PCSD pracovné skupiny 16 200 eur
Náklady medzinárodných projektových stretnutí  14 400 eur
Náklady medzinárodných projektových stretnutí / ubytovanie a strava 28 800 eur
Konferenčné hovory na diaľku, tréningová podpora  1 050 eur
SPOLU  139 315 eur

PRÍKLAD
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Cieľom PMVRO nie je týmto príkladom sťažovať sa na rozhodnutie, ale poukázať, čo zamietnutie spolufinan-
covania spôsobuje v širšom kontexte s ohľadom na celý európsky projekt, ktorý už schválený bol. 

VYSVETLENIE PMVRO:
Z pohľadu PMVRO nie je zdôvodnenie práve najšťastnej-
šie. Skôr upozorňuje na neadekvátne posúdenie projektu 
hodnotiacou komisiou, ktoré vyplýva z jeho nepochopenia 
projektovou komisiou, možno aj v dôsledku rozdielnych 
projektových formulárov a rozpočtov donorov. 

PCSD inkubátor nemá byť totiž výsledkom projektu, ale 
jednou z aktivít, ktorá má k výsledku viesť: tvorby politík sa 
budú zúčastňovať odborníci aby boli tieto politiky koherent-
né s udržateľným rozvojom. 

Udržateľnosť európskeho projektu je v tom, že aj po jeho 
skončení sa budú tvorcovia politík angažovať pri propagácii 
koherentných politík na dosiahnutie Cieľov udržateľného 
rozvoja (SDGs), lebo projekt posilní ich pochopenie vzájom-
ných globálnych prepojení.

PREČO SI PMVRO VYBRALA TENTO PRO-
JEKT A ZÁROVEŇ ŽIADALA SPOLUFINAN-
COVANIE Z PROSTRIEDKOV SLOVAKAID:

• Zameranie bilaterálnej rozvojovej pomoci SR na rok 2017 
už v úvode odkazuje na dôležitosť Agendy 2030 a jej SDGs,

• MZVaEZ niekoľkokrát požiadala PMVRO o spolu-
prácu pri formovaní príkladov nekoherentných 
politík v snahe upriamiť pozornosť iných rezortov 
na aspekt PCSD,

• PMVRO úzko spolupracovala s MZVaEZ, ako aj 
s Úra dom podpredsedu vlády pre investície a infor-
matizáciu na príprave Národnej stratégie pre imple-
mentáciu Agendy 2030, 

• PMVRO si uvedomila potrebu posilniť svoje expert-
né kapacity spoluprácou s aktérmi naprieč rôzny-
mi sektormi – napr. výskumní pracovníci, študenti, 
podnikatelia, MVO, novinári, štátni zamestnanci, 
úradníci a ďalší tvorcovia politík v rámci workshopov, 
stretnutí odborníkov, komunikácie, k čomu má slúžiť 
vytvorenie PCSD inkubátora, 

• Ide o spoluprácu Platforiem z krajín EÚ 13, ktoré by mohli 
smerovať k spoločnej advokácii vo viacerých oblastiach aj 
voči Európskej komisii v záujme MVO z krajín EÚ13.

ČO MÔŽE TAKÉTO NESCHVÁLENIE KOFI-
NANCOVANIA EUROPEAID PROJEKTU 
SPÔSOBIŤ V ŠIRŠOM KONTEXTE: 
Spomínaný projekt pol podaný v rámci DEAR výzvy 
EuropeAid pre LOT 2, ktorý je určený špeciálne na projekty 
v oblasti globálneho vzdelávania, kampaní a advokácie, 
vedené MVO z krajín EÚ 13. 

Tieto krajiny sa niekoľko rokov márne snažia, aby boli úspeš-
nejšie vo veľkej konkurencii oveľa väčších, skúsenejších 
a „bohatších“ MVO z pôvodných krajín EÚ. Tieto si môžu 
dovoliť stále zastúpenie a lobing za svoje záujmy v Bruseli 
a vytvárajú tlak, aby takéto špeciálne výzvy pre krajiny EÚ 
13 v budúcnosti neboli. Tým by MVO z krajín EÚ 13 zostala 
len možnosť vstupovať do európskych projektov len v rámci 
konzorcia projektov, ktoré v prevažnej miere vedú organizá-
cie z pôvodných EÚ krajín. LOT 2 zanikne pravdepodobne už 
v roku 2017. V čom je rozdiel pre organizácie z krajín EÚ 13? 
Ak nebudú mať možnosť viesť európske projekty s vyšší-
mi rozpočtami, nebude rásť ich dôveryhodnosť v očiach 
EK. Vstupom do konzorcií s organizáciami zo starých EÚ 
krajín sa môže stať, že vzhľadom na obrovské rozpočty 
nebudú  môcť  zabezpečiť  potrebné  spolufinancovanie 
vo svojej krajine. 

nosti po ukončení financovania po ukončení financovania tohto projektu zo strany SAMRS.

PMVRO je súčasťou konzorcií v 2 schválených EuropeAid 
projektoch:

• Projekt, v konzorciu platforiem a MVO primárne z krajín EÚ 13. 
Celkový rozpočet projektu je 1 629 745,73 eur. Z toho sa vyžaduje 
spolufinancovanie PMVRO vo výške 12 906 eur (10 % z rozpočtu 
partnera), aktivity sú pomerne podelené medzi všetkých partne-
rov pri tvorbe rozpočtu. 

PRÍKLAD

úrovni skupín položiek a položiek v rozpočte vykonávajú 
a oznamujú aj na najnižšej rozpočtovej úrovni podpo-
ložiek. Oznámenia po dobe realizácie projektu, v čase 
prípravy záverečnej a audítorskej správy, nie sú akcepto-

vané. Pričom sa môže stať, že v posledný deň realizácie 
projektu kontraktor ešte nemá k dispozícii všetky dokla-
dy od lokálnych partnerov a údaje potrebné k oznáme-
niu zmien v čerpaní rozpočtu.

ROZDIELNA ŠTRUKTÚRA ROZPOČTU 
Už vyššie sme uviedli príklady, kde rozdielna štruktúra rozpočtov donorov komplikuje aj zmeny v rozpočtoch a 
rozhodnutia, ktoré sa robia na úrovni všetkých partnerov projektu. 

ŠTRUKTÚRA ROZPOČTU SLOVAKAID
Priame náklady:
1. NÁKLADY NA AKTIVITY:

Výstup 1
Výstup 2 

2. ODBORNÉ SLUŽBY 
2.1. Odmeny expertov
2.2. Odmeny zahraničných expertov
2.3. Ubytovanie a stravné pre expertov
2.4. Cestovné expertov

3. LOKÁLNY PROJEKTOVÝ PERSONÁL 
3.1. Lokálny projektový personál 
3.2. Personál lokálneho partnera 

4. LOKÁLNE CESTOVNÉ NÁKLADY 
4.1. Náklady na miestnu dopravu
4.2. PHM 
4.3. Poistenie motorových vozidiel 

5. INVESTÍCIE A MAJETOK 
5.1. Stavby a rekonštrukcie
5.2. Motorové vozidlá 
5.3. IT vybavenie 

6. EVALUÁCIA A AUDIT
7. LOKÁLNE ADMIN, LOGISTIKA A OPERAČNÉ NÁKLADY
7.1. Režijné náklady partnera
7.2. Admin, logistika a operačné náklady

8. VIZIBILITA A PR
9. NEPRIAME NÁKLADY KONTRAKTORA

9.1. Personál projektu kontraktora
9.2. Monitoring 
9.3. Režijné náklady

ŠTRUKTÚRA ROZPOČTU EUROPEAID
1. ĽUDSKÉ ZDROJE 
2. CESTOVNÉ NÁKLADY
3. VYBAVENIE A DODÁVKY (SUPPLIES)
4. LOKÁLNA KANCELÁRIA
5. INÉ NÁKLADY A SLUŽBY 
6. ĎALŠIE 
7. REŽIJNÉ NÁKLADY (7 %)

Neschválenie spolufinancovania 
európskeho projektu je pre MVO vždy 
komplikáciou

Projekt PMVRO nezískal spolufinancovanie z programu SlovakAid s nasledovným odôvodnením: 
Žiadosť nezískala minimálny počet 75 bodov z celkového počtu bodov 100, plánované výsledky projektu 
(inkubátor PCSD) nemali podľa hodnotiacej komisie dostatočnú schopnosť trvalej udržateľnosti do budúc-

PRÍKLAD
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Pri podpore slovenských MVO zo SlovakAid vo výške 295 528,40 eur mali možnosť uskutočniť aktivity na dosiahnu-
tie cieľov jednotlivých projektov vo výške 2 072 344,23 eur.

SCCD Zmeň svoje topánky 4 473 805,00 190 662,70 28 599,41 29 000,00

SCCD

Čas na zmenu – 
podpora udržateľného 
získavania a spotreby 
nerastných surovín

2 394 504,00 130 893,00 6 454,00 7 650,00

SCCD

SAME WORLD – 
Udržateľnosť/ 
uvedomenie / 
mobilizácia / životné 
prostredie

3 933 852,00 175 557,04 26 333,56 28 134,00

SCCD

SSEDAS – SUSY 
Sociálna a solidár-
na ekonomika ako 
rozvojový prístup k 
udržateľnosti

4 454 981,00 67 558,54 10 145,12 11 946,00

SCCD Skauti chápu svet 1 630 850,00 118 119,15 5 929,58 6 620,00

SFPA
Perspektívna 
modernizácia pre 
Gaukazsko

824 674,00 486 304,00 164 935,00 100 000,00

PONTIS
UNIDEV – Bridging 
the gap between 
theory and practice

584 691 138 064,84 14 618,00 11 238,40

PONTIS Bridging the sectors 
of Belarusian Society 222 121,35 147 045,96 24 680,15 17 640,00

SPOLU  19 453 883,35 2 072 344,23 371 819,82 295 528,40

NÁVRHY NA VYLEPŠENIE FUNGOVANIA SCHÉMY NA SPOLUFINANCOVANIE 
EURÓPSKYCH PROJEKTOV:

 › Zvážiť, či je nutné k žiadosti o spolufinanco-
vanie európskeho projektu vypĺňať projek-
tový formulár v slovenskom jazyku. 

 › Ak áno, zjednotiť jeho štruktúru s projekto-
vým formulárom EK. 

 › Zjednotiť štruktúru rozpočtu na spolufinan-
covanie európskych projektov z prostriedkov 
SlovakAid so štruktúrou rozpočtu EuropeAid. 

 › Vyčleniť každý rok v rozpočte Zamerania 
bilaterálnej rozvojovej pomoci SR časť na 
spolufinancovanie európskych projektov. 

 › Podporiť čo najviac európskych projektov 
a nespochybňovať ich kvalitu, keďže ich už 
posudzovala a schválila EK.

NÁVRH

Neschválenie spolufinancovania projektu PMVRO v konzor-
ciu krajín EÚ 13 súvisí s nasledovnými komplikáciami:

• Podkopávanie dôveryhodnosti PMVRO voči ostat-
ným partnerom projektu a tým aj dôveryhodnosti 
partnerov z krajín EÚ 13 voči EK. Tieto krajiny majú 
malú šancu získať u EK granty na podporu svojich 
projektov. Ak sa im doma nebude dariť získavať na 
ne spolufinancovanie, táto šanca sa ešte zníži. Ak 
im nedôveruje vlastné MZVaEZ, prečo by im mala 
dôverovať EK?

• PMVRO je považovaná za jedného zo silnejších partne-
rov v tomto konzorciu s ohľadom na politickú situáciu 
v Maďarku a Poľsku. Slovenská a česká Platforma sa 
pokúšajú o väčšiu solidaritu voči partnerom z týchto 
krajín, ktorí budú mať problém získať spolufinanco-
vanie. Platformy z týchto krajín fungujú v súčasnosti 
viac-menej na dobrovoľníckej báze, tento projekt má 
za cieľ aj napomôcť k ich stabilizácii a záchrane. 

• Ak  PMVRO nebude  schopná  získať  spolufinan-
covanie,  zníži  sa  jej  dôveryhodnosť,  a  tým  aj 
šance stať  sa v budúcnosti partnerom konzor-
ciálneho projektu. 

• Hodnotiaca komisia SlovakAid zároveň spochybnila 
rozhodnutie hodnotiacej komisie EK, ktorá projekt 
schválila už v dvoch kolách (najskôr Concept Note, 
potom  Full  Proposal),  čo  krajinám  EÚ13  znižuje 
šance na získavať granty EK na svoje projekty. 

• PMVRO miesto  investovania  energie do úspešnej 
implementácie  projektu  bude  musieť  investovať 
energiu  do  náročného  procesu  na  získanie  iných 
zdrojov  spolufinancovania,  hoci  ide  len  o  sumu 
12 906 eur.

PREČO SÚ EURÓPSKE PROJEKTY PRE 
MVO TAKÉ DÔLEŽITÉ?
Európske projekty prinášajú organizáciám spolu s vyšší-
mi rozpočtami aj stabilitu, možnosť strategickejšieho 
myslenia, plánovania, budovania expertízy a priestor na 
zdieľanie medzinárodných skúseností. Preto by malo byť 
snahou MZVaEZ SR hľadať čo najlepšie možnosti spolu-
financovania európskych projektov implementovaných 
slovenskými MVO.

• Projekt, vedený fínskou platformou Kehys má celkový rozpočet 6 667 000 eur, pričom jednotliví partne-
ri majú zatiaľ v rámci rozpočtu rozdelené len financie na svoj personál, a režijné náklady a PMVRO má 
zabezpečiť spolufinancovanie vo výške 9 000 eur. Kehys zároveň predpokladá, že ako hlavný partner 
získa podstatnú časť spolufinancovania projektu od fínskeho MZV a cez fínsky program na spolufinan-
covanie EÚ projektov sumu 335 000 eur. Ak samu to nepodarí, budú sa musieť partnerské organizácie 
z ostatných krajín podieľať na spolufinancovaní v oveľa vyššej miere. 

PREHĽAD EURÓPSKYCH PROJEKTOV, BEŽIACICH V ROKU 2016, KTORÝCH REALIZOVANIE 
NA SLOVENSKU PODPORIL AJ PROGRAM SLOVAKAID:

Organizácia Projekt

Celkový 
rozpočet 

európskeho 
projektu

Rozpočet 
slovenské-

ho partnera 

Celkové spolu-
financovanie 
slovenským 

partnerom

Spolufinancovanie 
slovenským partne-
rom z prostriedkov 

SlovakAid 

PMVRO 
Slovenské predsed-
níctvo v Rade EÚ 
2016

312 500,00 312 500,00 78 125,00 72 500,00

PMVRO Média pre rozvoj 1 069 096,00 215 639,00 12 000,00 10 800,00

PDCS
Network for 
Nonviolence and 
Dialogue

137 500,00 90 000,00 0,00  0
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Program rozvojového vzdelávania a verejnej informovanos-
ti pod hlavičkou SlovakAid dlhodobo podporuje projekty, 
ktorých vzájomne previazanými cieľmi by malo byť:

• začleňovanie princípov a tém globálneho a rozvo-
jového vzdelávania do vzdelávacích programov na 
vysokých školách,

• budovanie kapacít a začlenenie rozvojových tém do 
študijných programov na vysokých školách.7

Okrem projektov globálneho vzdelávania podporených 
prostredníctvom grantových schém MZVaEZ viaceré 
slovenské organizácie realizujú obdobné projekty aj z gran-
tových zdrojov Európskej komisie (pod značkou EuropeAid) 
predovšetkým v rámci programu Development Education 
and Awareness Raising (DEAR)8. V roku 2016 bolo predo-
všetkým organizáciami zastrešenými Platformou MVRO 
realizovaných 11 takýchto projektov. Niektoré z týchto 
organizácií zároveň využili grantovú výzvu SlovakAid 

určenú na kofinancovanie európskych projektov (EÚ Kofi-
nancované projekty).9

Aktivity globálneho vzdelávania boli v rámci organizácií 
združených v PMVRO podporované aj z iných než národ-
ných či európskych zdrojov. Medzi ďalšie hlavné zdroje 
podpory patria rôzne medzinárodné grantové schémy 
(napr. Nórske Granty či Medzinárodný vyšehradský fond), 
ako aj firemná filantropia zo súkromného sektora či indi-
viduálne darcovstvo zo strany verejnosti (aj v rámci verej-
ných zbierok).

(Globálne) vzdelávanie je dnes na Slovensku na križovatke. 
Vzdelávanie a reforma školstva sú dlhodobo deklaro-
vanými prioritami prakticky všetkých slovenských vlád, 
no na systémovú reformu školstva naďalej čakáme. 
Potenciál slovenských študentiek a študentov tak zatiaľ 
zostáva z veľkej časti nevyužitý.

Obdobie platnosti Národnej stratégie pre globálne 
vzdelávanie na obdobie rokov 2012-2016 sa minulým 
rokom skončilo. A dodnes nik nezhodnotil, či stratégia 
bola alebo naopak nebola úspešná. Otázne tiež je, či 
ju v dohľadnej dobe nahradí nová stratégia, respektíve 
nejaké iné formálne ohraničenie, ktoré by rámcovalo 
globálne vzdelávanie na Slovensku, a tak mu umožnilo 
systematicky vnášať globálnu dimenziu do učenia (sa) 
na slovenských školách.

Skvalitňovanie systému vzdelávania si Slovensko kladie 
za prioritu aj pri svojich medzinárodných záväzkoch. Či 
už je to v rámci nášho záväzku napĺňať Ciele udržateľné-
ho rozvoja (konkrétne cieľ č. 4), členstva v klube najvy-

spelejších krajín sveta OECD, alebo v rámci nášho člen-
stva v Európskej únii. Realitou zostáva, že aj pri napĺňaní 
týchto medzinárodných záväzkov Slovensko niekedy 
pomerne výrazne zaostáva za mnohými inými krajinami. 
Nie je tak tajomstvom, že sa vzdelávanie a rozvoj vedy 
a výskumu dlhodobo ocitajú na chvoste priorít jednotli-
vých slovenských vlád.

Zmena v slovenskom školstve, ku ktorej sa ako krajina 
z rôznych dôvodov nevieme dopracovať, však podľa 
všetkého už niekoľko rokov prebieha. A to aj vďaka akti-
vitám globálneho vzdelávania realizovaným pod taktov-
kou mnohých aktívnych učiteľov a členských organizá-
cií Platformy mimovládnych rozvojových organizácií 
(PMVRO).

Príležitostí, ako nadviazať na túto dobrú prax globálne-
ho vzdelávania u nás, sa tak ponúka viacero. A v tejto 
kapitole Aidwatch 2017 poukážeme na viaceré z nich.

Globálne vzdelávanie

Registračné číslo 
projektu Názov Požadovaná dotácia 

(EUR) Žiadateľ

SAMRS/2016/EK/2/5 Challenges of Contemporary 
Urban Planning 34 980,00 Slovenská technická 

univerzita v Bratislave

SAMRS/2016/RV/1/2 Akademici – aktívne a 
prakticky 34 980,00 CEEV Živica

SAMRS/2016/RV/1/6 Riešenia konfliktov v rozvojo-
vom kontexte II. 34 980,00 PDCS,o.z.

SAMRS/2016/RV/1/7

Globálna univerzita IV: 
Zavádzanie rozvojových tém 
do systému univerzitného 
vzdelávania

34 578,00 Nadácia Pontis

DEFINÍCIA GLOBÁLNEHO VZDELÁVANIA6

Globálne vzdelávanie zdôrazňuje globálny kontext v učení (sa). Prostredníctvom neho dochádza k zvyšo-
vaniu povedomia o globálnych témach, ktoré sa týkajú každého jednotlivca, k rozvoju jeho kritického 
myslenia v týchto témach a k hlbšiemu porozumeniu realít života v globalizovanom svete. Témy globál-
neho vzdelávania poskytujú priestor na zmenu postojov jednotlivca a posilňujú uvedomenie si vlastnej 
úlohy v spoločnosti. Motivuje ľudí k zodpovednosti a vychováva smerom k osvojeniu si hodnôt a praktík 
aktívneho globálneho občana. (zdroj: Národná stratégia pre globálne vzdelávanie)

DEFINÍCIA

Globálne vzdelávanie ako jeden 
z kľúčových pilierov Slovenskej ODA
Jedným z hlavných zastrešovateľov globálneho vzdelávania na Slovensku je Ministerstvo zahraničných vecí a európ-
skych záležitostí SR (MZVaEZ) a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) zriadená 
MZVaEZ, vystupujúca pod značkou SlovakAid. Ich strategickými partnermi a hlavnými realizátormi sú mimovládne 
organizácie združené v Platforme MVRO.

V  roku  2016  boli  cez  Program  rozvojového  vzdelávania  a  verejnej  informovanosti  podporené  4  projekty 
v celkovej sume 139 518,00 eur.

6 Neexistuje jednotná ustálená definícia globálneho vzdelávania. V tomto dokumente preto vychádzame z definície v NS GV, ktorá je v SR rámcovým dokumentom pre oblasť 

globálneho vzdelávania.
7 Zdroj: Správa o oficiálnej rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za roky 2014, 2015, 2016

8 Ďalšie európske projekty s globálnovzdelávacím presahom môžeme nájsť aj v rámci iných grantových schém, napríklad z dielne Generálneho riaditeľstva pre spravodli-

vosť a spotrebiteľov, ktoré podporuje projekty proti kriminálnym prejavom nenávisti, či Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie. Ide však o pomerne menšie počty 

podporených projektov.
9  Viac informácií o kofinancovaných projektoch sa nachádza v kapitole 11 ako aj online tu: http://bit.ly/2xCtBJz

http://bit.ly/2xCtBJz
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• väčší dôraz na ďalšie osobité potreby študentov a 
študentiek

• vedenie študentov k aktívnej participácii na veciach 
verejných

Globálne vzdelávanie a prax globálneho vzdelávania tak 
potvrdzuje, že je potenciálne užitočnou “bankou” dobrej 
praxe toho, ako by v budúcnosti mohlo vzdelávanie na 
Slovensku vyzerať.

Aj preto je z nášho pohľadu žiadúce, aby bolo globálne 
vzdelávanie prepojené a systematicky začlenené pod 

kuratelu ministerstva školstva a jeho agentúr. A to na 
všetkých úrovniach vzdelávania, od regionálneho škol-
stva, cez vysoké školy, po mimoškolské vzdelávacie 
aktivity či celoživotné vzdelávanie učiteľov a dospelých 
vo všeobecnosti. Taktiež považujeme za dôležité pokra-
čovať v rozvíjaní dialógu o reforme školstva, pričom do 
diskusie by mali byť prizvaní aj úspešní realizátori aktivít 
globálneho vzdelávania. Títo realizátori majú už dnes 
k dispozícii širokú paletu metodických a tematických 
materiálov. Vytvorená je tak inštitucionálna a publikač-
ná základňa, na ktorej je možné pri ďalšom postupe 
v slovenskom školstve stavať. 

Globálne vzdelávanie  
v (nie len pedagogickej) praxi
Keďže je globálne vzdelávanie samo o sebe veľmi široký 
pojem, nemusíme zostať len pri formalistickom poňatí 
vzdelávania v školách či rôznych mimoškolských vzde-
lávacích inštitúciách. Medzi aktivity, ktoré ho dotvára-
jú, môžeme zahrnúť aj veľké množstvo činností, či už 
formálnych mimovládnych organizácií a vzdelávacích 
inštitúcií, alebo aj neformálnych občianskych iniciatív. 
Pri tejto zložke globálno-vzdelávacích aktivít sa pritom 
dôraz zvykne klásť na občiansku prax, rozvoj kritického 
myslenia a teda aktívnu účasť na občianskej spoločnos-
ti, ktorá zahŕňa napríklad:

• aktívne sledovanie politického a verejného života 
a účasť na kreovaní verejných politík 

• aktívna participácia v rámci formálnych alebo nefor-
málnych častí občianskej spoločnosti

• slobodné konanie a aktivizmus v rámci ovplyvňova-
nia verejných tém 

Kľúčovým prvkom pritom aj pri tejto forme globálneho 
vzdelávania zostáva uvedomenie si globálnej previaza-
nosti a podpora globálnej predstavivosti. To by sa dalo 
zhrnúť aj do slovného spojenia vzdelávanie ku globálne-
mu občianstvu, explicitne uvedenému v už spomínanom 
cieli udržateľného rozvoja 4, resp. jeho podcieli 4.7. 

Organizácie Platformy MVRO sa v tejto oblasti globálne-
ho vzdelávania angažujú najmä skrz:

• budovanie povedomia o rozvojovej spolupráci a globál-
nej rozvojovej agende (SDGs), 

• výchovu k interkultúrnemu dialógu (znižovanie pred-
sudkov, stereotypov, netolerancie), ľudským právam 
a demokratickým princípom dobrého vládnutia, 

• rozvíjanie kompetencií: mediálna gramotnosť, kritic-
ké myslenie, komunikácia a spôsobilosť riešiť spolo-
čenské problémy.

Ľudské kapacity potrebné k aktívnemu životu v demo-
kratickej spoločnosti sa rozvíjajú v mnohých ďalších 
skupinách obyvateľstva, medzi ktoré patria napríklad 
združenia pracujúce s témami udržateľného rozvoja, 
ekologického stravovania, ekologickej dopravy, prácou 
s menšinami, lokálnej výroby, udržateľnej spotreby, 
ochrany životného prostredia a politickým participatív-
nym aktivizmom ako takým.

Globálne vzdelávanie ako 
medzinárodný záväzok
Valné zhromaždenie OSN prijalo v septembri 2015 nový 
medzinárodný záväzok. Ten dostal podobu 17 Cieľov 
udržateľného rozvoja (SDGs – Sustainable Development 
Goals), ktoré by sme mali ako globálna komunita naplniť 
do roku 2030. Preto získali súhrnné označenie Agenda 2030. 

Ciele sa od svojich predchodcov, Miléniových rozvojo-
vých cieľov (MDGs – Milennium Development Goals), 
odlišujú nie len vyšším počtom, 17 oproti niekdajším 
8, ale aj základnou charakteristikou. Zatiaľ, čo MDGs 
sa zameriavali na krajiny globálneho Juhu, tj. takzva-
né rozvojové krajiny, a rozvinutých krajín sa týkala len 
povinnosť realizovať rozvojovú spoluprácu/poskyto-
vať rozvojovú pomoc smerom k nim, SDGs sú cieľmi 
takzvane univerzálnymi. To znamená, že ich napĺňa-
nie sa v rovnakej miere týka Slovenska ako aj Kene, 
napríklad.

Zahraničnú časť Agendy 2030 – a teda zahraničnú 
medzinárodnú spoluprácu, má pod gesciou Ministerstvo 
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Pri SDGs 
však nejde len o ich implementáciu v rámci medziná-
rodnej spolupráce – a teda o poskytovanie ODA, ale aj 
o domácu úlohu smerom dovnútra. Aj my, napríklad, 
musíme prijať kroky na boj proti zmene klímy, či zaistiť, 
aby u nás mizla relatívna chudoba.10 

Implementáciu Agendy 2030 na národnej úrovni dostal 
do rúk Úrad podpredsedu vlády pre investície a informa-
tizáciu (ÚPVII). Úlohou úradu je vytvoriť inštitucionálny 
a strategický rámec pre implementáciu tejto agendy 
v domácom prostredí. Ide o ciele v oblastiach životné-
ho prostredia, rozvoja regiónov, rozvoja miest, chudoby, 
hladu a ďalších ekonomických, ekologických a spolo-
čenských oblastí a podoblastí. Za ich napĺňanie budú po 
vytvorení tohto inštitucionálneho a strategického rámca 
zodpovedné jednotlivé ministerstvá v závislosti od ich 
kompetencií.

Jedným z týchto ministerstiev bude aj Ministerstvo škol-
stva, ktorého sa priamo dotýka cieľ číslo 4 zameraný 
na zaisťovanie kvalitného inkluzívneho a dostupného 
vzdelávania a vytváranie podmienok na celoživotné 
vzdelávanie pre všetkých. Globálne vzdelávanie, respek-
tíve takzvané vzdelávanie ku globálnemu občianstvu, 
figuruje v súbore Cieľov udržateľného rozvoja ako súčasť 
podcieľa číslo 4.7.

Veríme preto, že aj v rámci napĺňania Cieľov udržateľného 
rozvoja sa diskusia o vzdelávaní na Slovensku dostane medzi 
priority jednotlivých vlád a v rámci čo najširšieho dialógu sa 
v konečnom dôsledku dostaneme aj k dlho očakávanému 
kroku – zmene a reforme tejto pre krajinu kľúčovej oblasti.

Globálne vzdelávanie ako ostrovček 
dobrej praxe v systéme školstva 
na Slovensku
Na Slovensku v poslednom období vzniklo viace-
ro reformných iniciatív, ktor ých existencia prinaj-
menšom naznačuje, že sa vzdelávanie stáva čoraz 
pálčivejším problémom slovenskej spoločnos-
ti. Jednou z nich jej aj návrh reformy školstva 
s názvom Učiace sa Slovensko, ktor ý si nechalo 
skupinou nezávislých exper tov v ypracovať samot-
né ministerstvo školstva. 

Tento návrh má pritom v sebe viacero aspektov globál-
neho vzdelávania. Prioritami v rámci navrhovanej systé-
movej zmeny školstva na Slovensku, a ktoré sú v súla-
de s primárnymi východiskami a princípmi globálneho 
vzdelávania, by sa mali stať napríklad: 

• zvyšovanie slobody učiteľov v učení
• zvyšovanie slobody študentov a študentiek v učení sa

10 Cieľom č. 1 je odstrániť chudobu vo všetkých jej podobách. Zatiaľ čo na Slovensku sa tzv. extrémna chudoba, t. j. chudoba, v rámci ktorej jednotlivci nemajú ani len na napĺ-

ňanie základných životných potrieb, prinajmenšom oficiálne nevyskytuje, relatívnou chudobou je ohrozených 12,7 % obyvateľov Slovenska (EU SILC 2016).
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Odporúčania
• Pokračovať v rozvoji globálneho vzdelávania 

pod strechou MZVaEZ a SlovakAid.
• Využiť modalitu blokových dotácií aj v programe 

globálneho rozvojového vzdelávania s cieľom 
posilniť kapacity jednotlivých aktérov GRV a 
vytvoriť podmienky pre ich užšiu spoluprácu 
a zdieľanie know how.

• Uskutočniť zhodnotenie aktivít globálneho 
rozvojového vzdelávania za obdobie Národnej 
stratégie globálneho vzdelávania.

• Potreba zahrnúť evaluáciu kvality a dopadov 
vzdelávacích aktivít priamo do výziev na pred-
kladanie projektov.

• Naďalej podporovať slovenské subjekty v uchá-
dzaní sa o finančné zdroje na globálne vzdeláva-
nie v rámci zahraničných dotačných schém, ako 
aj v partnerstvách so súkromným sektorom.

• Odbremeniť realizátorov a SAMRS od admi-
nistratívy spojenej s kofinancovanými projekt-
mi – v skratke, ak to prešlo dvoma kolami v EK 
a predpodpisovým vyjednávaním, nie je nutné 
to opätovne suplovať na národnej úrovni.

• Uskutočniť GENE Peer Review v rámci procesu 
vyhodnotenia aktivít ich dopadu v zmysle obdo-

bia aktuálnosti Národnej stratégie pre globálne 
vzdelávanie.

• Vytvoriť priestor pre podporu aktivít globálneho 
vzdelávania súkromným sektorom v ešte väčšej 
miere ako tomu bolo doteraz.

• Zmysluplne a systematicky začleniť globálne 
vzdelávanie do strategického rozvoja škol-
stva aj v zmysle potencionálnej reformy rezor-
tu školstva.

• Vytvoriť nové možnosti financovania akti-
vít globálneho vzdelávania pod strechou 
Ministerstva školstva.

• Využívať dobrú prax a kapacity mimovládnych 
rozvojových organizácií pri napĺňaní Cieľov 
udržateľného rozvoja v oblasti školstva (SDG 
číslo 4) a potencionálnej reformy školstva. 

• Otvoriť globálne vzdelávanie či už prostred-
níctvom strategických dokumentov, tak aj cez 
grantové výzvy ďalším subjektom, hlavne tým, 
ktorí sa sústreďujú menej na formálne vzdelá-
vanie a viac na aplikovanie hodnotového nasta-
venia globálneho vzdelávania do praxe.

ODPORÚČANIA

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti rozbehol v roku 2017 workshopy a pracovné skupi-
ny k financovaniu slovenských MVO, počas ktorých boli zozbierané podnety týkajúce sa nedostatkov a návrhov na 
lepšie fungovanie financovania MVO, vrátane dotácií zo štátneho rozpočtu.

Výstupy pracovných skupín pre financovanie MVO z verejných a súkromných zdrojov dostali spätnú väzbu aj v koordi-
načnej a prierezovej pracovnej skupine.

Pre lepšie nastavenie dotácií boli odporúčané tieto body:
1. HODNOTIACE KOMISIE, ICH ZLOŽENIE A ZVEREJNE-

NIE EXPERTOV.
2. STANOVENIE CIEĽOV A MERATEĽNÝCH KRITÉRIÍ NA 

DOTÁCIE AKO CELKU.
3. DLHODOBÁ PODPORA.
4. PARTICIPATÍVNA TVORBA VÝZIEV – DIALÓG MEDZI 

POSKYTOVATEĽMI, PRIJÍMATEĽMI AJ HODNOTITEĽMI.
5. TVORBA DOBRÉHO DOTAČNÉHO MECHANIZMU.

 VIAC NA:
https://drive.google.com/file/d/0B607PTXH3QVtSWZ5 
UU91cTZBTlE/view

Tieto odporúčania sú aplikovateľné aj na poskytovanie 
dotácií v rámci bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR 
a lepšieho nastavenia grantovej schémy pod značkou 
SlovakAid. 

1. Hodnotiace komisie, ich zloženie 
a zverejnenie expertov.
Pri výzvach na predkladanie projektov SlovakAid je 
zloženie projektovej komisie vo všeobecnej rovine 
uvedené v žiadosti o výzvu. Definuje však iba zástup-
cov/kyne jednotlivých odborov, či príslušných kance-
lárií (napr. kancelária ministra, štátneho tajomní-
ka,…), nie ich expertné znalosti. 
Nedorozumenia pri schvaľovaní humanitárnych 
projektov v roku 2016, kvôli rôznym názorom hodno-
tiacej komisie a MVO na to, čo sa v Sýrii a okolitých 
krajinách myslí pod „prístupom k vzdelávaniu“ boli 

ukážkou toho, že v hodnotiacej komisii chýbali exper-
ti/ky, ktorí/é majú reálne skúsenosti s implementá-
ciou rozvojových a humanitárnych projektov.
  VIĎ ČASŤ: Výzva na projekty humanitárnej pomoci).

MZVaEZ by malo zvážiť opätovné prizývanie nomino-
vaných alebo nezávislých expertov/tiek do hodnotia-
cej komisie. V minulosti bol/a zástupca/zástupkyňa 
PMVRO prísediacou/cim v hodnotiacej komisii pri 
schvaľovaní projektov SlovakAid. 

Lepšie nastavenie 
dotačného mechanizmu 

– aj pod značkou 
SlovakAid

https://drive.google.com/file/d/0B607PTXH3QVtSWZ5
UU91cTZBTlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B607PTXH3QVtSWZ5
UU91cTZBTlE/view
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2. Stanovenie cieľov a merateľných 
kritérií na dotácie ako celok (teda 
nie iba projektové kritériá), aby bolo 
možné vyhodnotenie dopadu dotácií 
a prípadne aj úprava podmienok 
dotácie do budúcna a aby výsledkom 
nebolo iba umelo plnené kritérium.
MZVaEZ definuje ciele a vízie slovenskej rozvojovej 
spolupráce, sektorové a teritoriálne priority bilaterálnej 
rozvojovej spolupráce v Strednodobej stratégii rozvojo-
vej spolupráce SR na niekoľko rokov (súčasná stratégia 
je na obdobie 2014 – 2018).

V závere Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce 
SR na roky 2014 – 2018 sa nachádza logická matica pre 
analýzu cieľov a indikátorov, ale hlavným cieľom tejto 
matice je skvalitnenie mechanizmu rozvojovej spolu-
práce a výsledky, ktoré k tomu smerujú, nie dopad ktorý 
chceme slovenskou pomocou v krajinách intervencie 
dosiahnuť, alebo k nemu prispieť.

 VIĎ STREDNODOBÁ STRATÉGIA SLOVENSKEJ 
ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE, str. 33 – 34 
https://www.mzv.sk/documents/30297/2649510/
Medium-Term+Strategy+for+Development+Cooperation
+of+the+Slovak+Republic+for+2014+-+2018

Pre programové krajiny, ktorými sú Keňa, Moldavsko 
a Afganistan, sú vypracované strategické dokumenty 
(Stratégia SR pre danú krajinu na roky 2014 – 2018). 

V strategických dokumentoch sú zadefinované ciele a 
sektory, ako aj špecifické ciele a výsledky v rámci jednot-
livých sektorov, ktoré chceme v programovej krajine 
dosiahnuť, no sú pomerne široké a bez indikátorov.

Ak nemáme jasnú stratégiu oficiálnej rozvojovej spolu-
práce a humanitárnej pomoci, ktorú chceme naplniť a 
vieme ju aj merať, potom aj rozvojová spolupráca vedie 
skôr k podpore jednorazových projektov, namiesto 
dlhodobých programov, ktorých dopad je väčší a záro-
veň viditeľnejší. Evaluácie projektov môžu hodnotiť len 
napĺňanie indikátorov jednotlivých projektov, nie plne-
nie príspevku projektu k určitému cieľu, ktorý chceme 
slovenskou pomocou dosiahnuť. 

PRÍKLADOM DOBREJ PRAXE ZLOŽENIA ODBORNEJ KOMISIE JE NAPR. KOMISIA FONDU NA 
PODPORU UMENIA: 
Na členov/ky odborných komisií sa vyhlási výzva na nominácie a členovia/ky odborných komisií sú 
menovaní/é do odbornej komisie. Z nominovaných členov/iek odbornej komisie, ktorí/é nie sú v konflikte 
s danou výzvou, sú vyžrebovaní zástupcovia/kyne do hodnotiacej komisie pre danú výzvu. V prípade, že 
ide o odbornú komisiu, ktorá má rozhodovať o projektoch z viacerých oblastí, žrebujú sa zástupcovia/
kyňe za každú oblasť samostatne. 

 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE SÚ DOSTUPNÉ NA STRÁNKE FONDU NA PODPORU UMENIA: 
http://www.fpu.sk/sk/moznostipodpory/odbornekomisie/zakladneinformacie

PRÍKLAD
Možno aj to je dôvod, prečo MZVaEZ nedokáže presadiť podstatné navýšenie finančných prostriedkov na bila-
terálnu pomoc a napĺňať medzinárodný záväzok percentuálneho podielu ODA na HNP vo výške 0,33 %.

MZVaEZ by malo teda stanoviť konkrétnejšie ciele a 
výstupy a kritériá ich plnenia by mali byť konkrétne, 
vrátane inštitucionálneho nastavenia pre dosiahnutie 

stanovených cieľov napr. spolupráca s určitým počtom/
typom MVO v daných regiónoch, počet rámcových 
zmlúv, zameraných na istý typ intervencie a pod.

3. Dlhodobá podpora a s tým súvisiaca 
dlhodobá vízia.
Zadefinovanie si toho, čo chce MZVaEZ poskytovaním zdro-
jov dosiahnuť, je predpokladom pre zavedenie strategic-
kých programov na viacročné obdobie, ktoré by zabezpečili 
väčšiu viditeľnosť a dopad slovenskej rozvojovej pomoci.
Podľa Strednodobej stratégie slovenskej ODA na roky 
2018 – 2019 by malo MZVaEZ spustiť novú modalitu 
viacročného financovania, označenú v Strednodobej stra-
tégii ako „Blokové dotácie,“ (uprednostňujeme do budúc-

na skôr označenie “Rámcové dohody”). MZVaEZ začalo 
diskusiu s PMVRO o zavedení tejto modality, ale zatiaľ bez 
výraznejšieho posunu. 

 PRVOTNÉMU NÁVRHU PMVRO PRE ZAVEDENIE 
RÁMCOVÝCH DOHÔD SA VENUJEME V ČASTI 
RÁMCOVÉ DOHODY – EFEKTÍVNEJŠIA MODA-
LITA PRE VIDITEĽNÉ ZMENY.

4. Participatívna tvorba výziev – dialóg 
medzi poskytovateľmi, prijímateľmi aj 
hodnotiteľmi.
Výzvy na predkladanie projektov by mali zohľadniť 
doterajšie skúsenosti žiadateľov, ak chceme hovoriť 
o dlhodobých dopadoch slovenskej pomoci. PMVRO 
a jej členovia mali doteraz možnosť vstupovať do 
prípravy strategických dokumentov ako sú Zameranie 
bilaterálnej rozvojovej spolupráce na jednotlivé roky, 
Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR, či stra-
tegických dokumentov pre programové krajiny, ktoré 
sú podkladovými materiálmi pre výzvy. Participácia pri 
tvorbe výzvy je skôr výnimkou, ako bežnou praxou. 

V prípade zavedenia dlhodobých programov prostred-
níctvom rámcových dohôd je konzultačný proces medzi 
poskytovateľom, prijímateľom a hodnotiteľom súčasťou 
postupu pri schvaľovaní dotácie.

 VIĎ ČASŤ RÁMCOVÉ DOHODY – EFEKTÍVNEJŠIA 
MODALITA PRE VIDITEĽNÉ ZMENY

https://www.mzv.sk/documents/30297/2649510/Medium-Term+Strategy+for+Development+Cooperation+of+the+Slovak+Republic+for+2014+-+2018
https://www.mzv.sk/documents/30297/2649510/Medium-Term+Strategy+for+Development+Cooperation+of+the+Slovak+Republic+for+2014+-+2018
https://www.mzv.sk/documents/30297/2649510/Medium-Term+Strategy+for+Development+Cooperation+of+the+Slovak+Republic+for+2014+-+2018
http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/odborne-komisie/zakladne-informacie
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5. Tvorba „dobrého dotačného 
mechanizmu“.
Príkladom dobrého dotačného mechanizmu je Otvorený grantový program Centra pre filantropiu: 

OTVORENÝ GRANTOVÝ PROGRAM (OGP) – CENTRUM PRE FILANTROPIU
SÚŤAŽ DOBRÝCH PROJEKTOV, NÁPADOV, RIEŠENÍ
Ako pri každej súťaži, nie je až tak dôležité, aké sú pravidlá (príkladom sú športové súťaže, ktoré majú pre 
každý šport iné pravidlá), ale to, že sú úmerné výkonom jednotlivých aktérov, dopredu známe, počas hry 
nemenné a že existuje nestranný arbiter, ktorý kontroluje ich dodržiavanie prípade nedodržiavanie.
 
1. FÁZA TVORBA PRAVIDIEL OGP (donor, prijímatelia, experti, administrátor) 
STANOVENIE CIEĽA FINANČNEJ PODPORY JEJ INICIÁTOROM/DONOROM (VLASTNÍKOM ALEBO SPRÁVCOM FINANCIÍ, 
KTORÉ CHCE PREROZDELIŤ)
Odpoveď na otázky:

• Čo chceme podporiť, dopad na stanovený cieľ OGP?
• Je forma nenávratnej finančnej intervencie najvhodnejším nástrojom pre zmeny, ktoré očakávame?
• Aký môže mať prípadná podpora dopad na jednotlivca alebo organizáciu, ktorej je určená? 

Formulovanie kritérií grantového programu/dotačnej schémy (participácia: donor – potenciálny prijíme-
teľ – expert)

• Obsahové kritériá
• Zamerané na definovanie cieľa finančnej podpory, ako aj na vyhodnotenie jej dopadu na jeho napl-

nenie.
• Technické kritériá

• Zamerané na definovanie realizátora finančnej podpory.
• Administratívne kritériá

• Výber vhodnej a užívateľsky prívetivej formy pre získanie informácií, ktoré sú potrebné pre určenie 
víťazných projektov).

• Hodnotiace kritériá ako aj forma hodnotenia OGP 
 
2. FÁZA ZÍSKAVANIE A PRÍPRAVA PROJEKTOV A INFORMÁCIÍ V POTREBNEJ FORME
(administrátor GP) 
ZABEZPEČENIE ČO MOŽNO NAJVÄČŠIEHO – OTVORENÉHO PRÍSTUPU K INFORMÁCIÁM O EXISTENCII A VŠETKÝCH 
KRITÉRIÁCH OGP
Zvýšenie šancí potenciálnych žiadateľov

• ·Obsahové konzultácie
• ·Technické konzultácie 

PRÍKLAD

3. FÁZA VYHODNOTENIE PROJEKTOV PREDLOŽENÝCH DO OGP (administrátor – donor – expert)
ADMINISTRATÍVNA KONTROLA SÚLADU PREDLOŽENÝCH PROJEKTOV SO STANOVENÝMI OBSAHOVÝMI, AKO AJ 
TECHNICKÝMI KRITÉRIAMI OGP.
Výber tých, ktorí budú podporení prostredníctvom OGP podľa dopredu známej schémy a kritérií.
Hodnotenie (aj viacstupňové) by malo spĺňať niektoré pravidlá OTVORENOSTI

• Odbornosť hodnotiteľov (hodnotiť by mali tí, ktorí svojím CV dokazujú prepojenosť s témou OGP.
• Objektívnosť (konflikt záujmov, počet posudzovateľov, …).
• Iné pre program potrebné parametre (napr. regionálnu, či rodovú vyváženosť, …).

Možnosť korekcie rozhodnutia u vyššej inštancie.

4. FÁZA INFORMOVANIE O VÝSLEDKU ROZHODNUTIA
• Úspešní žiadatelia
• Neúspešný žiadatelia
• Verejnosť

5. FÁZA VZNIK PÍSOMNÉHO KOREKTNÉHO VZŤAHU – DAROVACEJ ZMLUVY
ZÁVÄZKY A PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z CHARAKTERU ZMLUVNÉHO VZŤAHU

• Donora
• Realizátora projektu

Časové ohraničenie
Formulované očakávania

• K predmetu projektu (aktivity udalosti, výstupy, …)
• K finančnej kontrole
• K vlastnému hodnoteniu vzhľadom k naplneniu cieľov OGP

6. FÁZA PRIEBEH PROJEKTU
• Sieťovanie
• Informovanie verejnosti
• Monitoring
• Kontrola
• Reporting

• od podporených
• o podporených

 7. FÁZA ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODPORENÝCH PROJEKTOV
• Hodnotenie priebehu jednotlivých projektov
• Hodnotenie vzhľadom k stanoveným cieľom
• Hodnotenie OGP

8. FÁZA ZAPRACOVANIE POZNATKOV Z PRIEBEHU OGP A HODNOTENIA DO PRÍPADNÉHO 
OPAKOVANÉHO OGP
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PMVRO pridáva ešte  jeden bod k  lepšiemu  fungovaniu dotačnej  schémy a  tým  je ukončenie anonymného 
podávania projektových návrhov: 

6. Anonymné podávanie projektových 
návrhov
Žiadateľov o projekty rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci, či globálneho vzdelávania je pomerne málo, 
oblasti a sektorové priority ich pôsobenia sú známe. Preto je pomerne jednoduché pre každého člena/ku hodno-
tiacej komisie priradiť žiadateľa k názvu projektu. Ak nepostačí názov, žiadateľa je možné spoznať z obsahu, či prilo-
žených dokumentov k projektovému návrhu, alebo personálnej matice. Preto je anonymné podávanie projektov iba 
formalitou, ktorá nezaručuje anonymné hodnotenie.
Navyše, pri zavedení rámcových dohôd, ktoré by mali smerovať k podpore fungujúcich programov, nie je potrebné 
anonymné hodnotenie už vôbec, nakoľko súčasťou procesu schvaľovania programu by mali byť konzultácie medzi 
donorom a žiadateľom.

PMVRO  oceňuje  doterajší  otvorený  proces  pri  príprave  Strednodobej  stratégie  rozvojovej  spolupráce  SR 
a následných Zameraní bilaterálnej  rozvojovej pomoci na  jednotlivé  roky,  ku ktorým MZVaEZ SR prizvalo 
MVO, a predpokladá aj naďalej úzku spoluprácu a participáciu MVO pri tvorbe týchto dokumentov. 

Z pohľadu PMVRO nová stratégia 
rozvojovej spolupráce SR by mala 
obsahovať:

DEFINOVANIE VÍZIE.
Na potrebu definovania víze, ktorú chce Slovensko napĺ-
ňať a ktorou sa chce prezentovať voči svojim partnerom, 
poukazuje aj Koncepcia implementácie Agendy 2030 
v medzinárodnom prostredí SR.
„Z dlhodobého hľadiska by bolo vhodné budovať tradíciu 
Slovenska ako zodpovednej krajiny a profilovať niektorú 
oblasť národnej expertízy, ktorou by sa Slovensko mohlo 
prezentovať doma aj v zahraničí. Preto by mali byť podpo-
rené prioritné oblasti, na ktorých by mohlo Slovensko 
stavať svoj externý imidž.“

 VIĎ TIEŽ ČASŤ LEPŠIE NASTAVENIE DOTAČNÉHO 
MECHANIZMU – AJ POD ZNAČKOU SLOVAKAID.

STANOVENIE CIEĽOV A MERATEĽNÝCH 
KRITÉRIÍ OPIERAJÚCICH SA O DEFINÍ-
CIU V ZÁKONE O ROZVOJOVEJ SPOLU-
PRÁCI (ZÁKON Č. 391/2015 Z. Z.).
Podľa tohto zákona sa rozumie pod:

• rozvojovou spoluprácou – činnosti, darovanie hnuteľ-
ného majetku štátu a humanitárna pomoc, financo-
vané z verejných prostriedkov, zamerané na podporu 
trvalo udržateľného rozvoja v partnerských krajinách,

• humanitárnou pomocou – prejav solidarity s ľuďmi v núdzi 
s cieľom zamedziť stratám na životoch a ujme na zdraví, zmier-
niť utrpenie a obnoviť základné životné podmienky ľudí po 
vzniku mimoriadnych udalostí, ako aj zmierňovať ich dlhodo-
bo trvajúce následky a predchádzať ich vzniku a následkom.

Nová Strednodobá 
stratégia rozvojovej 

spolupráce Slovenskej 
republiky po roku 2019 

(Sumár odporúčaní)
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Ciele by mali definovať aj úlohu globálneho rozvojového 
vzdelávania na Slovensku. 

Sledovanie plnenie cieľov je potrebné zadefinovať na 
základe SMART indikátorov, kritériá plnenia cieľov musia 
byť teda konkrétne (specific), merateľné (measurable), 
dosiahnuteľné (achievable), realistické (realistic) a časo-
vo ohraničené (time related).

Rozhodovanie o príspevkoch na bilaterálnu, ako aj multi-
laterálnu pomoc SR by malo byť v súlade s týmito cieľmi. 

STANOVENIE VÝSTUPOV A MERATEĽ-
NÝCH KRITÉRIÍ SLOVENSKEJ ROZVOJO-
VEJ SPOLUPRÁCE S VÄZBOU NA SDGS.
Zadefinovanie očakávaných výstupov v geografic-
ky prioritných oblastiach a sektoroch, s ohľadom na 
evaluáciu doterajších úspechov rozvojovej spolupráce 
SR, vrátane zmapovania teritoriálnych a tematických 
priorít slovenských MVO.
Výstupy a ich indikátory by mali mať jasnú väzbou na 
Ciele udržateľného rozvoja, ich čiastkové ciele (targets) 
a indikátory ich dosiahnutia. 

CIELE A VÝSTUPY BY MALI BYŤ DOPL-
NENÉ O FINANČNÝ PLÁN, KTORÝ BY 
DEKLAROVAL ZÁVÄZOK DOSIAHNUŤ 
NAJNESKÔR DO ROKU 2030 VÝŠKU 
PODIELU HNP NA ODA NA ÚROVNI NAJ-
MENEJ 0,33 %. (  VIĎ ČASŤ MEDZINÁ-
RODNÉ ZÁVÄZKY SR.)

JASNÉ DEFINOVANIE PRINCÍPOV SLO-
VENSKEJ ZAHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE, 
NA ZÁKLADE KTORÝCH CHCE SR NAPĹ-
ŇAŤ VÝSTUPY A CIELE.
Týmito by mali byť pre rozvojovú spoluprácu a globál-
ne rozvojové vzdelávanie:

• princíp efektívnosti rozvoja (viď Zákon o rozvojovej spolu-
práci (zákon č. 391/2015 Z. z.),

• ciele a princípy globálneho rozvojového rámca Agendy 
2030 s ohľadom na národné stratégie a ich implementá-
ciu SR v externom aj domácom prostredí,

• pomoc orientovaná na výsledky (Results based approach).
Pre humanitárnu pomoc:

• Princíp dobrého darcovstva (Good Humanitarian 
Donorship) 

STRATEGICKÉ PARTNERSTVO 
S OBČIANSKOU SPOLOČNOSŤOU, 
KTORÉ ZAKOTVÍ PARTICIPATÍVNY 
A TRANSPARENTNÝ DIALÓG.

POSILNENIE MECHANIZMU KOHEREN-
CIE POLITÍK PRE UDRŽATEĽNÝ ROZ-
VOJ (PCSD) V SPOLUPRÁCI S ĎALŠÍMI 
MINISTERSTVAMI. 

ROZVOJ A INŠTITUCIONÁLNE ZÁZEMIE 
SAMRS – ZLEPŠENIE KAPACÍT ROZVO-
JOVEJ AGENTÚRY S OHĽADOM NA PLÁ-
NOVANÉ NAVÝŠENIE ODA.
Stratégia bilaterálnej rozvojovej spolupráce by sa mala 
opierať o vyššie uvedené body a prispievať k plneniu 
cieľov a výstupov oficiálnej pomoci SR. Výška finanč-
ného príspevku na bilaterálnu rozvojovú spoluprácu by 
mala byť súčasťou stratégie podľa jednotlivých rokov 
s rastúcim trendom, smerujúcim k záväzku prispievať na 
ODA vo výške 0,33 % HNP do roku 2030. 

Z pohľadu PMVRO by bilaterálna rozvo-
jová spolupráca mohla fungovať efektív-
nejšie ako doteraz a k jej zefektívneniu 
navrhujeme niekoľko krokov: 
STANOVENIE CIEĽOV, VÝSTUPOV A KRI-
TÉRIÍ ICH PLNENIA PRE DOTÁCIE AKO 
CELOK,
nielen pre jednotlivé výzvy, vrátane inštitucionálneho 
nastavenia (napr. spolupráca s určitým počtom/typom 
MVO v daných krajinách a regiónoch, či sektoroch, určitý 
počet rámcových zmlúv a pod.)

ZAVEDENIE REGIONÁLNEHO PRÍSTUPU 
V PROGRAME ROZVOJOVÝCH INTER-
VENCIÍ A ODOVZDÁVANIA SKÚSENOSTÍ.
Regionálny prístup znamená, že výzva/program by sa 
nevzťahovali iba na jednu krajinu, ale na región (napr. 
Keňa plus krajiny subsaharskej Afriky, vrátane Južného 
Sudánu, Ugandy, Etiópie, prípadne Rwandy, krajiny 
východného partnerstva, atď) a žiadateľ by mohol podať 
projekt v rámci výzvy na hociktorú z krajín daného regió-
nu, alebo aj na viacero krajín v danom regióne s rovna-
kým programom a zároveň zabezpečiť prenos skúsenos-
tí medzi partnermi v regióne.

PREHODNOTENIE VÝBERU PRIORITNÝCH 
KRAJÍN SLOVENSKEJ ODA. 
Pri výbere prioritných krajín by mali byť brané do úvahy 
tieto faktory: 

• rozvinutosť krajiny podľa ukazovateľov LDC, HDI 
a pod.,

• prítomnosť slovenskej ambasády,
• historickú skúsenosť slovenských MVO v krajine,
• skutočné potreby krajiny,
• úroveň kapacity benefitovať z ODA (systémové – napr. 

korupcia, kultúrne, jazykové – napr. francúzština/ 
neexistencia angličtiny ako úradného jazyka, logis-
tické, bezpečnostné a iné prekážky),

• možné synergie s inými blízkymi donormi (ADA, ČRA, 
V4 a pod.),

• miera súladu so zahraničnopolitickými prioritami SR,
• predchádzajúce, súčasné a potenciálne humanitárne 

situácie (a možnosť prepojenia humanitárnej pomoci 
s rozvojovou spoluprácou),

• vzťah k súčasným prioritným krajinám ODA (geogra-
fický – napr. Etiópia susedí s Keňou),

• vzťah k multilaterálnej časti ODA (napr. slovenská 
účasť vo zvereneckých fondoch EÚ pre Afriku a pre 
Sýriu, zvýšená šanca slovenských MVRO získať EÚ 
granty).

ZAVEDENIE FINANČNE NÁROČNEJ-
ŠÍCH, VIACROČNÝCH (3 A VIAC ROKOV) 
PROGRAMOV, VRÁTANE ZAMERANIA NA 
INOVÁCIE A VÝSKUM, S VÄČŠÍM DOPA-
DOM, A TÝM AJ ZVÝŠENOU VIDITEĽ-
NOSŤOU SLOVENSKEJ POMOCI.  
Navrhujeme zavedenie novej modality Rámcové dohody pre:

• rozvojové intervencie a odovzdávania skúseností,
• globálne rozvojové vzdelávanie,
• strategické partnerstvo s PMVRO. (Spolupráca s PMVRO 

bola doteraz možná na základe samostatnej výzvy 
v rámci programu Budovania kapacít. Strategické part-
nerstvo s PMVRO by malo byť užšie zamerané ako doteraz 
a oveľa konkrétnejšie s ohľadom na možnosti rozpočtu.) 

 VIĎ ČASŤ RÁMCOVÉ DOHODY.

REVÍZIA MECHANIZMU FUNGOVANIA 
HUMANITÁRNEJ POMOCI VRÁTANE 
FINANCOVANIA HUMANITÁRNEJ 
POMOCI A RÝCHLOSTI REAKCIE NA 
HUMANITÁRNE KRÍZY

 VIĎ  ČASŤ  PODNETY  K  CELKOVÉMU  ZLEPŠE-
NIU  VYUŽÍVANIA  NÁSTROJOV  HUMANITÁRNEJ 
POMOCI SR.
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PREHODNOTENIE ZAVEDENIA ĎALŠÍCH 
MODALÍT PRE PROJEKTY HUMANITÁR-
NEJ POMOCI, AKO NAPR. „MATCHING 
– FUNDS“ (DOPLNOK K VEREJNEJ 
ZBIERKE).

ZLEPŠENIE PRÍSTUPU K SPOLUFINAN-
COVANIU PROJEKTOV, ZÍSKANÝCH OD 
ĎALŠÍCH INŠTITUCIONÁLNYCH DARCOV 
(NIELEN EK, AJ ĎALŠÍCH DONOROV).

 VIĎ  ČASŤ  SPOLUFINANCOVANIE  EURÓPSKYCH 
PROJEKTOV.

ZAVEDENIE PRAVIDELNÝCH EVALUÁCIÍ 
UKONČENÝCH PROJEKTOV PODPORE-
NÝCH Z PROSTRIEDKOV SLOVAKAID.

ZEFEKTÍVNENIE HODNOTIACEHO PRO-
CESU SCHVAĽOVANIA PROJEKTOV 
PODPORENÝCH Z PROSTRIEDKOV SLO-
VAKAID:

• doplnenie hodnotiacej komisie o expertov/expertky,
• zrušenie anonymného hodnotenia projektových 

návrhov,
• jasnejšia/konkrétnejšia spätná väzba na predložené 

projektové návrhy a zdôvodnenie ich neschválenia. 
  VIĎ ČASŤ LEPŠIE NASTAVENIE DOTAČNÉHO MECHA-
NIZMU – AJ POD ZNAČKOU SLOVAKAID.

ZNÍŽENIE ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE 
KONTRAKTOROV IMPLEMENTUJÚCICH 
PROJEKTY POD ZNAČKOU SLOVAKAID. 

  VIĎ ČASTI FINANČNO-ADMINISTRATÍVNE PROBLÉ-
MY PRI  IMPLEMENTÁCII PROJEKTOV SLOVAKAID, 
SPOLUFINANCOVANIE EURÓPSKYCH PROJEKTOV, 
VÝZVA  NA  PROJEKTY  HUMANITÁRNEJ  POMOCI, 
VYSIELANIE  DOBROVOĽNÍKOV  A  EXPERTOV  DO 
ZAHRANIČIA. 

PO ZAPRACOVANÍ ZMIEN DO NOVEJ 
STREDNODOBEJ STRATÉGIE VYPRACOVAŤ 
NOVÚ FINANČNÚ PRÍRUČKU V SLOVEN-
SKOM A ANGLICKOM JAZYKU.

Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 
2014 – 2018 hovorí o blokových dotáciách ako novom 
nástroji SlovakAid, určenom na koherentnú a interak-
tívnu programovú intervenciu so strategickým rozvojo-
vým zámerom. Uzatvoriť by sa mali na základe rámcovej 
dohody so subjektmi, ktoré aktívne pôsobia v oblasti 
poskytovania rozvojovej pomoci. 

V roku 2016 začali diskusie medzi MZVaEZ a PMVRO 
o zavedení tejto modality v pilotnej forme pre konzor-
cium MVO, aktívnych v oblasti globálneho rozvojového 
vzdelávania, čo sa ako plán objavilo aj v Zameraní bila-
terálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2017. V lete 2017 
vyšla výzva na spoločný projekt v konzorciu viacerých 
organizácií, pri príprave ktorej prebehla aj konzultá-
cia s PMVRO o tematickom zameraní výzvy, ale proces 
prípravy a plánovaná dĺžka implementácie pripomínajú 
skôr klasické projektové výzvy, ako novú modalitu.

PMVRO pripravila prvotný návrh na zavedenie tejto 
modality pre projekty rozvojovej spolupráce, v ktorej 
pojem blokové dotácie zároveň nahradila vhodnejším 
pojmom pre túto modalitu – rámcové dohody. 
Zavedenie rámcových dohôd pre dlhodobejšie progra-
my má obmedzenie v Zákone o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy č. 523/2004 Z. z . 

Podľa tohto zákona sa rozpočet verejnej správy zosta-
vuje každoročne najmenej na 3 rozpočtové roky (§4 
odsek 1). Verejné prostriedky rozpočtované na príslušný 
rok možno použiť do konca rozpočtového roka s výnim-
kou tých verejných prostriedkov, ktorých nevyčerpané 
zostatky možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom 
roku (§19 odsek 1).

Bežné výdavky na program rozvojovej spolupráce 
možno použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch 
rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý 
boli rozpočtované (§8 odsek 4).

Podľa aktuálnej finančnej príručky SlovakAid (z roku 
2016, v časti o predĺžení implementácie projektu) 
celková dĺžka implementácie projektu nesmie presiah-
nuť dobu: aktuálny rok podpisu zmluvy plus dva roky 
(príklad: projekty, ktoré sa začnú v roku 2016, musia byť 
ukončené najneskôr v roku 2018, t. j. 2016 + dva roky). 
Implementácia projektu v poslednom roku jeho reali-
zácie je možná maximálne do konca septembra, pričom 
záverečná správa a správa audítora sa prekladá najne-
skôr na konci októbra. 

To znamená, že v súčasnosti maximálna možná doba 
realizácie projektu je 2,5 roka, aj to len v prípade, že 
k podpisu projektovej zmluvy dôjde najneskôr v marci 
prvého roku implementácie. Čím neskôr je výzva vyhlá-
sená a predlžuje sa schvaľovací proces, tým sa maximál-
na doba realizácie projektu skracuje.

Rámcové dohody – 
efektívnejšia modalita 

pre viditeľné zmeny
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Parametre blokovej dotácie pre projekty 
rozvojovej spolupráce – návrh PMVRO

• Dĺžka trvania: 3 roky (čo vyžaduje úpravu v Zákone 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zatiaľ 
zákon umožňuje iba 2,5 ročné projekty –  viď str. 63)

• Pilotne spustiť modalitu pre programové kraji-
ny Keňa+ (v rámci regiónu Keňa a okolité krajiny) 
a Moldavsko

• Minimálny celkový rozpočet – vrátane spolufinancovania:
• pre Keňu: 500 000 eur (400 000 eur pri 2,5 rokoch)
• pre Moldavsko: 250 000 eur (200 000 eur pri 2,5 rokoch)

• V prvom roku vyčleniť sumu na schválenie aspoň 
2 dotácií pre Keňu, 2 pre Moldavsko

• Výška spolufinancovania: 10 %
• V treťom roku môže ísť žiadateľ znovu do výzvy – aby 

bolo zabezpečené pokračovanie programu po skon-
čení tretieho roku trvania výzvy novou dotáciou

• Financovanie blokových dotácií z každoročne pláno-
vaného 10 % navýšenia rozpočtu na bilaterálnu spolu-
prácu

Postup pre schválenie blokovej dotácie:
Navrhujeme použiť postup dvojstupňovej výzvy, zaužíva-
nej pri výzvach EK:

• V prvom kole programový koncept (ktorý potvrdí súlad 
s teritoriálnym sektorovým zameraním) a formálna 
kontrola splnenia kritérií.
Úspešným žiadateľom z prvého kola je doručená 
výzva na predloženie programového návrhu, ktoré-
mu predchádza individuálna konzultácia so SAMRS a 
rozvojovým diplomatom.

• V druhom kole výzva na programový zámer pre tých, 
ktorí prešli v prvom kole na predkladanie programo-
vého zámeru a dokladov/podkladov, ktoré preukazujú 
splnenie stanovených kritérií pre žiadateľov o blokovú 
dotáciu.

Tieto posudzuje zúžená projektová komisia, ktorej 
súčasťou by mali byť aj rozvojový/á diplomat/ka 
(v prípade rozvojových projektov) a externý/á expert/
ka (v prvom kole by malo ísť o zjednodušený proces 
schvaľovania), celá projektová komisia by schvaľovala 
až v druhom kole.

• Programové návrhy posúdi projektová komisia 
SlovakAid, navrhujeme však, aby posudzovali aj exter-
ní/é experti/ky.

• Celková doba schvaľovania – vždy do konca kalendár-
neho roka.

• Termíny celého procesu (obe kolá) by mali byť známe 
už v prvom kole výzvy.

Navrhované kritéria pre žiadateľov 
o blokovú dotáciu pre rozvojové projekty:

1. ZÁKONOM STANOVENÉ DOKLADY (POTVRDENIA Z INŠTITÚCIÍ)
2. ŠTATUTÁRNE KRITÉRIÁ

• registrácia v SR
• rozvojová spolupráca je jednou z aktivít organizácie
• min. 2 ročná existencia

3. PROGRAMOVÉ KRITÉRIÁ
• sektorové a teritoriálne zameranie navrhovaného 

programu je kompatibilné s prioritami SlovakAid

• programová intervencia je v súlade s národnými 
stratégiami v rozvojovej krajine

• dostatočné ľudské zdroje v SR a v cieľovej krajine
• vhodný rozsah programu: primeraná hodnota 

programového kontraktu vo vzťahu k rozpočtu
4. IMPLEMENTAČNÉ KAPACITY

• referencie úspešnej projektovej spolupráce so 
SAMRS

• preukázanie skúsenosti s projektmi alebo progra-
mami v podobnom finančnom rozsahu

5. INTEGRÁCIA MVO V CIEĽOVEJ KRAJINE
• spolupráca a dialóg s lokálnymi partnermi, či 

ďalšími relevantnými inštitúciami
• profil lokálnej organizácie, jej štruktúra a skúsenosti

6. INTEGRÁCIA MVO V SR A EÚ
• integrácia žiadateľa v rámci občianskej spoloč-

nosti (spolupráca s inými subjektmi, …)
• vizibilita komunikácie o rozvojových aktivitách žiadate-

ľa a kapacity v oblasti budovania verejného povedomia
• networking organizácií v rámci SR a EÚ

Flexibilnejšia finančná príručka
Rámcové dohody si vyžadujú aj samostatnú finančnú príručku, ktorá umožní s ohľadom na dĺžku trvania projektu a 
meniace sa prostredie väčšiu flexibilitu v skupine rozpočtových položiek, rozpočtových položkách a podpoložkách. 

Rakúska rozvojová agentúra (ADA) uzatvára s rakúskymi MVO rámcové dohody na 3 roky, v sume od 
700 000 do 2,5 mil. eur, s výnimkou organizácie Horizont 3000, ktorá má rámcovú dohodu až vo výške 
7,7 mil. eur, nakoľko združuje viaceré MVO.

Kontrakt môže byť uzatvorený pre viaceré krajiny, aj mimo programových krajín oficiálnej rozvojovej 
pomoci. Ak organizácia pracuje v rámci dohody aj v krajinách, ktoré nepatria medzi prioritné krajiny 
rakúskej rozvojovej spolupráce, takýto program tiež dostane podporu, akurát sa vyžaduje vyššia finančná 
spoluúčasť v porovnaní s intervenciami v prioritných krajinách. 

Intervenciu navrhuje sám žiadateľ, musí byť len v súlade so sektorovým zameraním ADA. Rozhodnutie o schvá-
lení dotácie do 3 mil. eur môže urobiť riaditeľ/ka ADA, komisia rozhoduje až pri dotáciách nad 3 mil. eur.
Výhody, ktoré vidí ADA:

• Dlhodobé programovanie je strategickejšie, efektívnejšie ako krátkodobé jednorazové projekty, sú vidi-
teľnejšie, budujú expertízu v určitej oblasti, čím aj Rakúsko získava komparatívnu výhodu a väčšiu vizbi-
litu rakúskej rozvojovej spolupráce.

• Nižšia miera fluktuácie expertov/tiek v porovnaní s personálom, ktorý je zazmluvnený na krátkodobé 
programy bez perspektívy pokračovania.

• Stabilný rozvoj organizácie a výsledky s väčším dopadom budujú dôveru u súkromných a firemných darcov/kýň.
• Programy väčšieho charakteru sú zároveň atraktívnejšie a dôveryhodnejšie pre podporu zo strany 

ďalších inštitucionálnych donorov.
Výhody, ktoré prinášajú rámcové dohody podporili v Rakúsku spustenie novej modality – pre programy 
v trvaní do 5 rokov s minimálnym rozpočtom 2,5 mil. eur pod názvom„Strategické partnerstvo“.

SKÚSENOSTI Z RAKÚSKA

Parametre  rámcových  dohôd  by  sa  postupne mali  rozšíriť  okrem programu  rozvojových  intervencií  aj  na 
ďalšie intervencie bilaterálnej spolupráce ako napr. Program rozvojového vzdelávania a verejnej informova-
nosti, či Program budovania kapacít.
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1. LEGISLATÍVNY RÁMEC A JEHO MEDZERY

Základným dokumentom na poskytovanie humanitárnej pomoci je Mechanizmus poskytovania slovenskej humani-
tárnej pomoci do zahraničia, ktorý bol schválený 12. 4. 2006 vládou Slovenskej republiky.

1.1. POSKYTOVANIE HP V SÚLADE S JEJ ZÁKLAD-
NÝMI PRINCÍPMI
V kontexte Mechanizmu poskytovania slovenskej huma-
nitárnej pomoci do zahraničia sa HP má riadiť základný-
mi pravidlami, ktoré by mali byť dodržiavané a nemali by 
byť obchádzané: 
 
Humanitárna pomoc je vykonávaná v súlade s medzi-
národným právom, podľa zásad humanity (orientácia 
na záchranu ľudských životov a zmiernenie utrpenia), 
nestrannosti (pomoc je poskytovaná čisto na základe 
potrieb, bez rozlišovania národnostnej, rasovej, nábožen-
skej alebo inej príslušnosti) a politickej neutrality (huma-
nitárna pomoc nesmie byť na žiadnej zo strán ozbrojené-
ho konfliktu), rešpektujúc Všeobecnú deklaráciu ľudských 
práv. Na poskytnutie humanitárnej pomoci sú rozhodu-
júce potreby ľudí postihnutých prírodnými katastrofami, 
ozbrojenými konfliktami alebo porovnateľnými situácia-
mi, vyjadrené oficiálnou výzvou národných, resp. medzi-
národných inštitúcií, poskytovanie humanitárnej pomoci 
je dobrovoľným prejavom solidarity a nie je podnecované 
snahou o získanie finančného prospechu.
 
ZAPÁJANIE PODNIKATEĽOV DO POSKYTOVANIA HP BY SA 
MALO RIADIŤ TÝMITO PRINCÍPMI:

• Zo strany podnikateľov by malo ísť tiež primárne o prejav 
solidarity a o poskytnutie pomoci na základe potrieb.

• HP nemá byť zneužívaná ako nástroj ekonomického 
prospechu krajiny alebo privátneho sektora z krajiny, 
ktorá pomoc vysiela.

• Cieľom pomoci je podpora postihnutej krajiny, do 
ktorej sa pomoc vysiela, a to v takej forme a množ-

stve, aby sa naštartovalo jej fungovanie a humani-
tárna intervencia v danej krajine skončila čím skôr, čo 
vedie k znižovaniu finančných nárokov na humanitár-
nu pomoc aj zo strany SR.

• Podpora slovenských podnikateľov (nemyslia sa len 
tí, ktorí sa zapojili do humanitárnej pomoci) by mala 
byť prioritou iných odborov, či už v rámci zahranič-
ného obchodu MZVaEZ alebo v gescii iných minister-
stiev. Odbor rozvojovej pomoci MZVaEZ (ORPO) by 
sa mal zameriavať čisto iba na efektívnosť pomoci a 
prínos podnikateľského sektora pre pomoc ako takú, 
nie na prínos humanitárnej pomoci pre podnikateľov, 
či na ekonomický prínos pre SR.

1.2. POTENCIÁLNE ZLEPŠENIE SYSTÉMU BY 
MALO VYCHÁDZAŤ Z VYHODNOTENIA/EVALUÁCIE 
DOTERAJŠÍCH SKÚSENOSTÍ
Poskytovanie HP je vždy a všade sprevádzané probléma-
mi, ktoré sa neustále menia. Nik neočakáva, že všetko 
bude ideálne, preto by mal byť systém flexibilný.

Z chýb sa dá veľa naučiť a postupne sa dajú odstraňovať.

Zdieľanie problémov a ich riešenia by mali byť povinnou 
súčasťou koordinačných porád.

Podnety k celkovému 
zlepšeniu využívania 
nástrojov humanitárnej 
pomoci SR s cieľom 
zvýšiť efektívnosť jej 
poskytovania

Kroky, ktoré by mali smerovať 
k lepšiemu, efektívnejšiemu a 
adresnejšiemu systému poskytovania 
humanitárnej pomoci (HP) SR:

• evaluovať/vyhodnotiť doterajšie skúsenosti s posky-
tovaním všetkých foriem HP vyhodnotiť efektívnosť 
poskytnutých foriem HP, či je nutné v nich pokračo-
vať alebo treba prejsť na efektívnejšie formy, defino-
vať ich slabé stránky, zlyhania a dôvody zlyhaní,

• zadefinovať strategické sektorové oblasti, v ktorých 
chce SR poskytovať HP (finančnú, materiálnu, či 
odbornú),

• doplniť/upraviť legislatívny rámec mechanizmu 
poskytovania HP,

• vyložiť a doplniť legislatívu súvisiacu s poskytnu-
tím daňových výhod pre podnikateľov, podieľajú-
cich sa na HP,

• dbať na dodržiavanie medzinárodných záväzkov (reál-
nou pomocou, nie umelým nafukovaním čísel ODA),

• zefektívniť materiálnu pomoc a kombinovať ju 
s finančnou pomocou,

• zaviesť evaluáciu všetkých foriem HP, nielen 
evaluáciu projektov realizovaných slovenskými 
humanitárnymi organizáciami,

• dbať na dodržiavanie minimálnych humanitár-
nych štandardov pri poskytovaní HP,

• zrýchliť rozhodovací mechanizmus,
• dbať na základné pravidlo, že HP je dobrovoľným 

prejavom solidarity a nie je podnecovaná snahou 
o získanie ekonomického prínosu.

Návrh PMVRO na vylepšenie systému 
poskytovania HP zahŕňa 4 oblasti:

 › 1. Legislatívny rámec a jeho medzery
 › 2. Medzinárodné dokumenty a záväzky

 › 3. Zlepšenie poskytovania HP
 › 4. Stratégia humanitárnej pomoci

NÁVRH
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1.3. MECHANIZMUS CIVILNEJ OCHRANY EÚ (CI-
VIL PROTECTION MECHANISM)
Dokument Mechanizmus poskytovania slovenskej humani-
tárnej pomoci do zahraničia by mohol bližšie rozpracovať aj 
zapojenie sa SR do mechanizmu civilnej obrany v rámci EÚ.

1.4. ĎALŠIE DOPLNENIA/NÁVRHY NA ZMENU 
V SAMOSTATNOM DOKUMENTE MECHANIZMUS 
POSKYTOVANIA SLOVENSKEJ HUMANITÁRNEJ 
POMOCI DO ZAHRANIČIA
A) DOPLNENIE ZÁKLADNÝCH PRAVIDIEL HP. Základné pra vidlá, 
ktorými sa má riadiť humanitárna pomoc, ktoré by mali 
byť dodržiavané a nemali by byť obchádzané, navrhuje-
me doplniť o 4. bod:

• 4. Ako člen EÚ sa SR má podieľať aj na aktívnom pôsobení 
Európskej únie v oblasti HP prostredníctvom implemen-
tácie Európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci.

B) DOPLNENIE PRINCÍPOV A ASPEKTOV HUMANITÁRNEJ POMO-
CI O JEJ PREPOJENIE NA ROZVOJOVÚ POMOC. Ako vyplýva 
z vyššie uvedenej definície, pod humanitárnou pomocou 
SR sa rozumie okamžitá reakcia na ad hoc katastrofu prírod-
nú či ľuďmi spôsobenú (vrátane konfliktov),   ako aj neskor-
šiu pomoc pri obnove základných životných podmienok. 
Súčasťou humanitárnej pomoci SR by mala byť aj prevencia 
a znižovanie rizika katastrof a zvyšovanie odolnosti voči nim, 

a aj pomoc pri zdĺhavých (komplexných) humanitárnych 
krízach. Dôležitá je vzájomná nadväznosť a synergia huma-
nitárnych a rozvojových aktivít (Linking Relief, Recovery and 
Development, LRRD), ktoré prispievajú k celkovému posilňo-
vaniu odolnosti zraniteľných krajín a regiónov.
 
C) FORMY SLOVENSKEJ HUMANITÁRNEJ POMOCI NAVR-
HUJEME ROZTRIEDIŤ TROŠKU INAK A DOPLNIŤ ICH 
O ĎALŠÍCH POTENCIÁLNYCH PARTNEROV:

1. Finančná (finančné príspevky medzinárodným 
a slovenským mimovládnym organizáciám a ďalším 
inštitúciám, dotácie slovenským mimovládnym orga-
nizáciám, súhlasy s čerpaním pre ZÚ SR v cieľovej 
krajine) – vo všetkých fázach HP.

2. Materiálna a technická v súčinnosti Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
s Ministerstvom vnútra SR, Úradom civilnej ochra-
ny, Správou štátnych hmotných rezerv, slovenskými 
mimovládnymi organizáciami a úradmi SR v zahrani-
čí – spravidla v rámci okamžitej pomoci.

3. Expertná v súčinnosti s Ministerstvom vnútra SR 
a expertmi slovenských mimovládnych organizácií 
v rámci okamžitej pomoci (záchranári, zdravotníci, 
logistická podpora) a pri aktivitách zameraných na 
posilňovanie odolnosti/prevencie katastrof.

2. MEDZINÁRODNÉ DOKUMENTY A ZÁVÄZKY

2.1. EURÓPSKY KONSENZUS O HUMANITÁRNEJ 
POMOCI
Slovensko ako členská krajina EÚ sleduje aj priority EÚ 
v rámci poskytovania humanitárnej pomoci.
Strategickým dokumentom je Európsky konsenzus o huma-
nitárnej pomoci, ktorý načrtáva politický rámec EÚ, ako 
konať v reakcii na humanitárne krízy. Stanovuje prečo, ako a 
kedy Európska únia pôsobí. Dokument je doplnený o imple-
mentačný plán.

 VIAC NA: http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/
files/2015_Consensus_Implementation_Plan_en.pdf

Medzi všeobecné princípy a dobré odporúčania, ktorými 
sa implementácia Európskeho humanitárneho konsen-
zu má riadiť, je aj zásada „dobrého humanitárneho 
darcovstva“ – Good Humanitarian Donorship. 

 VIAC NA: https://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/
home-page.html

Jeho druhým princípom je „prístup na základe potrieb“ (Needs 
based approach), podľa ktorého je humanitárna pomoc posky-
tovaná na základe prieskumu potrieb, zraniteľnosti a rizík.

Tento princíp by mal byť napĺňaný prostredníctvom 
dôrazu  na  rôzne  druhy  aktivít,  ktoré  by  pomohli 
vylepšiť mechanizmus poskytovania HP SR:

 
 › zlepšiť/zefektívniť alokáciu finančných prostried-

kov, a to na základe rozvinutejšieho systému získa-
vania informácií, rozvojom analytických kapacít a 
informačných zdrojov a zlepšovaním príslušných IT 
systémov tak, aby plánované využite financií bolo 
založené na skutočných a relevantných dátach,

 › dávať väčší dôraz na meranie dopadu/výsledkov 
HP a zodpovednosti (accountability) – meranie 
dopadu by malo byť založené na harmonizova-
ných indikátoroch vychádzajúcich zo základných 
štandardov humanitárnej pomoci (  napr. SHPERE 
štandardy – http://www.sphereproject.org/),

 › zjednodušiť administratívne procesy a zjedno-
tiť reportovacie formáty s inými donormi (rôzne 
požiadavky k vyúčtovaniu projektov, časté zmeny 
vo finančných príručkách a nízka flexibilita rozpoč-
tov predstavujú obrovskú administratívnu záťaž).

DOKUMENT MECHANIZMUS POSKYTOVANIA SLOVENSKEJ 
HUMANITÁRNEJ POMOCI DO ZAHRANIČIA HOVORÍ O 3 FORMÁCH 
POMOCI A ICH KOMBINÁCIÁCH:

• záchranné akcie, materiálna a technická pomoc,
• humanitárna pomoc formou finančných príspevkov,
• projekty slovenských humanitárnych organizácií.

Všetky  sú  poskytované  z  rovnakých  prostriedkov, 
z  rozpočtu  SR,  teda  z  daní  občanov  SR.  Ale  iba  pri 
projektoch  slovenských  humanitárnych  organizácií 

dokument  ukladá  povinnosť  realizátorovi  predkla-
dať  priebežné  správy,  záverečnú  správu,  vyúčtova-
nie projektu a vykonanie nezávislého auditu a hovorí 
o komplexnom hodnotení (evaluácii) z hľadiska efek-
tivity,  adresnosti  a  celkového  prínosu  poskytnutej 
pomoci. A to napriek tomu, že na projekty humani-
tárnych  organizácií  sú  oproti  celkovému  rozpočtu 
SR  na  humanitárnu  pomoc  vyčleňované  len  nízke 
finančné čiastky.

MVO pošle lieky a deky na Ukrajinu, na hraniciach povolia iba deky a pre lieky potrebujú vybaviť dodatoč-
né dokumenty. Vybavia ich, HP prejde do nemocnice. Ak sa takáto informácia nezdieľa, ďalšia organizácia 
môže urobiť rovnakú chybu. Naopak, zdieľanie informácie pomôže urýchliť prevoz liekov zabezpečovaný 
inou inštitúciou.

PRÍKLAD

Mechanizmus poskytovania slovenskej HP do zahraničia uvádza, že od roku 1999 sa ročne na humani-
tárnu pomoc vynakladá v priemere okolo 37 mil. eur. V roku 2016 boli v rámci pilotných výziev schválené 
projekty slovenských humanitárnych organizácií vo výške 1 387 597,15 eur. Pri sume 37 mil. eur tak ide 
o 3,75 % z objemu finančných prostriedkov vyčlenených na humanitárnu pomoc SR, ktoré budú/boli 
evaluované, vynaloženie ďalších 96,25 % evaluácii podliehať nebude.

PRÍKLAD

•  Ak chceme zlepšiť systém poskytovania HP, musíme 
začať s vyhodnotením/evaluáciou doterajších skúse-
ností a použitia prostriedkov na humanitárnu pomoc 
z hľadiska ich efektivity, adresnosti a celkového príno-
su všetkých foriem HP. Čím otvorenejšie sa tak stane, 
tým lepšie sa podarí systém vylepšiť.

• MZVaEZ by malo do dokumentu Mechanizmus posky-
tovania slovenskej humanitárnej pomoci do zahrani-
čia doplniť povinnosť vykonať nezávislý audit, resp. 
vyhodnotenie humanitárnej akcie z hľadiska efekti-
vity, adresnosti a celkového prínosu pre všetky formy 
slovenskej HP. Aby táto neplatila len pre projekty 
realizované slovenskými humanitárnymi organizá-
ciami, ale pre všetkých aktérov.

http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/2015_Consensus_Implementation_Plan_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/2015_Consensus_Implementation_Plan_en.pdf
https://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/home-page.html
https://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/home-page.html
http://www.sphereproject.org/
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C) ZNÍŽENIE DAŇOVÉHO ZAŤAŽENIA PRE PODNIKATEĽOV 
(V RÁMCI ZÁVÄZKU 4B – „PREDVÍDAŤ, NEČAKAŤ NA KRÍZY“ / 
ANTICIPATE, DO NOT WAIT FOR CRISES)
 
V rámci 6 individuálnych záväzkov sa SR zaviazala aj 
k tomu, že bude hľadať legislatívne rámce, ktoré zabez-
pečia aj zníženie daňového zaťaženia pre podnikateľské 
subjekty, ktoré ju budú poskytovať. Snahy naplniť tento 
záväzok sa zatiaľ týkajú iba už nepotrebného/nespotrebo-
vaného materiálu, ktorý podnikateľské subjekty odovzda-
jú Ministerstvu vnútra SR ako humanitárnu pomoc.

Aby to bol naozaj efektívny nástroj, ktorý prispe-
je k lepšiemu fungovaniu HP, bolo by vhodné:

 › urobiť presný výklad prípadnej legislatívnej úpravy,
 › brať ohľad na ostatné, vyššie uvedené princípy:

 › potrebná evaluácia aj tejto formy pomoci 
z hľadiska efektivity, adresnosti a celkového 
prínosu pre HP,

 › v prvom rade musí ísť o solidaritu, nie ekono-
mický prínos pre SR či podnikateľa,

 › poskytovaný materiál musí spĺňať základné 
humanitárne štandardy a jeho distribúcia 
musí byť založená na prieskume potrieb.

 
D) DVOJNÁSOBOK OBJEMU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA 
HUMANITÁRNU POMOC (V RÁMCI ZÁVÄZKU 4C – „DOSIAHNUŤ 
KOLEKTÍVNE VÝSLEDKY: PREKROČIŤ HRANICE MEDZI ROZVO-
JOVOU SPOLUPRÁCOU A HUMANITÁRNOU POMCOU” / DELIVER 
COLLECTIVE OUTCOMES: TRANSCEND HUMANITARIAN – DEVE-
LOPMENT DIVIDES)
 
Záväzky SR budú vyžadovať nové zdroje buď zo strany 
súkromného sektora, alebo z verejného rozpočtu. Slovensko 
sa zaviazalo, že počnúc rokom 2016 vyvinie úsilie zdvojnásobiť 
objem prostriedkov poskytnutých na humanitárnu pomoc a 
že bude kontinuálne pokračovať v ich navyšovaní pre rozvojo-
vé a humanitárne projekty s cieľom hľadať synergie a prepája-
nie rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

Tento záväzok bol potvrdený aj na 71. zasadnutí Valného 
zhromaždenia Organizácie Spojených národov v New 
Yorku (19. – 22. 9. 2016), kde Slovenská republika potvrdi-
la, že pre efektívnu reakciu je nutné identifikovať syner-
gie medzi humanitárnou pomocou a rozvojovou spolu-
prácou, stabilizáciou a prevenciou konfliktov.
 

 › Malo by byť jasné, či sa daný záväzok odzrkadlí už 
v Zameraní bilaterálnej spolupráce pre rok 2018.

 › Tento záväzok by mal byť jasne (číselne) vyjadrený 
v indikatívnom rozpočte pri tvorbe Strednodobej 
stratégie oficiálnej rozvojovej spolupráce na roky 
2019 – 2022.

 › Strednodobá stratégia by mala jasnejšie reflekto-
vať prepájanie humanitárnej pomoci a rozvojovej 
spolupráce.

 
E) SLOVENSKO SA ZAVIAZALO POSKYTNÚŤ NOVÝ MODUL PRE 
KRÁTKODOBÉ MISIE V RÁMCI EÚ MECHANIZMU CIVILNEJ OCHRA-
NY (V RÁMCI ZÁVÄZKU 4C – „DOSIAHNUŤ KOLEKTÍVNE VÝSLEDKY: 
PREKROČIŤ HRANICE MEDZI ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCOU A 
HUMANITÁRNOU POMCOU” / DELIVER COLLECTIVE OUTCOMES: 
TRANSCEND HUMANITARIAN – DEVELOPMENT DIVIDES)
 
Ako bolo spomenuté vyššie, presnejší postup zapoje-
nia SR v rámci Mechanizmu civilnej ochrany EÚ by mal 
byť súčasťou dokumentu Mechanizmus poskytovania 
slovenskej humanitárnej pomoci do zahraničia.

2.3. TEMATICKÉ A GEOGRAFICKÉ PRIORITY EÚ
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre huma-
nitárnu pomoc (DG ECHO) je významným globálnym 
darcom aj zástancom zásady dobrého humanitárneho 
darcovstva. Vo svojej ročnej stratégii identifikuje priority 
tematické aj geografické, s využitím vlastných analytic-
kých nástrojov a indexov zraniteľnosti. Z geografického 
hľadiska sa EK v roku 2017 zameria na krajiny s nízkou 
odolnosťou vzhľadom ku konfliktom, katastrofám či 
celkovej krehkosti, a to najmä v subsaharskej Afrike (Mali 

2.2. ZÁVÄZKY Z HUMANITÁRNEHO SAMITU  
V ISTANBULE
SR sa na humanitárnom samite v Istanbule v máji 2016 
zaviazala dodržiavať všetkých 32 všeobecných a 6 indi-
viduálnych záväzkov.
 
A) SLOVENSKO SA ZAVIAZALO VYTVORIŤ NOVÝ, KOMPLEX-
NÝ SYSTÉM HUMANITÁRNEJ POMOCI (V RÁMCI ZÁVÄZKU 
1C – „ZOSTAŤ ZODPOVEDNÝ A INVESTOVAŤ DO STABILITY“ / 
REMAIN ENGAGED AND INVEST IN STABILITY)
 
K tomuto záväzku by mala smerovať snaha doplniť 
princípy a aspekty mechanizmu humanitárnej pomo-
ci o prvky jej prepojenia na rozvoj, vrátane prevencie a 
pripravenosti na potenciálnu humanitárnu krízu. Systém 
by mal zahŕňať potrebu štandardizovaných humanitár-
nych zásob, na základe štandardov v rámci jednotlivých 
sektorov/klastrov.
 
B) PODPORA VZDELÁVANIA PRE DETI UTEČENCOV V MIES-
TE ICH SÚČASNÉHO POBYTU (V RÁMCI ZÁVÄZKU 3E – 
“ELIMINOVAŤ MEDZERY VO VZDELANÍ DETÍ, ADOLESCEN-
TOV A MLADÝCH ĽUDÍ“ / ELIMINATE GAPS IN EDUCATION 
FOR CHILDREN, ADOLESCENTS AND YOUNG PEOPLE)
 

Slovenská republika sa zaviazala poskytovať podpo-
ru v oblasti vzdelávania detí zasiahnutých konfliktami 
v Sýrii, Iraku, Jemene a Líbyi a zabezpečovať prístup 
ku vzdelávaniu. Slovensko sa tiež zaviazalo zabezpečiť 
lepšie podmienky pre deti v prípade, že sa im podarí 
vrátiť sa do miesta ich pôvodu.
 

 › Malo by byť jasné, či ide iba o jednorazový závä-
zok, alebo bude vzdelávanie (vrátane doplnko-
vých foriem vzdelávania, vzdelávania pomocného 
personálu vo všetkých sektoroch, nevyhnutnej 
infraštruktúry, poskytovania dopravy do škôl, 
zdravotnej pomoci, psychosociálnej pomoci, 
očkovaní a pod.) súčasťou stratégie humanitárnej 
pomoci SR, ktorá zatiaľ neexistuje, a aj súčasťou 
Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR.

 › Výzvy na humanitárne projekty by mali reflektovať 
potreby vo viacerých sektoroch HP a zachovať širší 
prierez aktivít v rámci jednotlivých sektorov vzhľa-
dom na celkovú koordináciu v krajine intervencie 
(je potrebné vychádzať z klastrových odporúčaní 
a nepokrytých potrieb, alebo regiónov, aby nedo-
chádzalo k duplicite).

 Medzinárodná organizácia NRC (Norwegian Refugee Council) urobila prieskum negatívneho vplyvu admi-
nistratívneho zaťaženia inštitucionálnymi donormi na objem práce.

 VIAC NA: https://www.nrc.no/globalassets/office/whs/institutional-donor-requirements-report-on-
sectoral-challenges-21.05.pdf
 
Prieskum špecifikoval 4 základné oblasti, ktoré majú negatívny vplyv na množstvo práce v celom huma-
nitárnom sektore:

• Od MVO sa očakáva, že budú poskytovať humanitárnu pomoc vo vysoko rizikových oblastiach, ale záro-
veň nesú všetky finančné riziká. No napr. pri vstupe súkromného sektora do humanitárnej pomoci sa ako 
prvé rieši to, ako mu pomôcť znížiť finančné riziká pri vstupe do krajiny.

• Rôzne formáty projektovej dokumentácie jednotlivých donorov spôsobujú, že MVO vynakladajú značné 
množstvo času a zdrojov na aktivity, ktoré nevytvárajú žiadnu pridanú hodnotu. 

• Donori sa zdráhajú financovať administratívne náklady a náklady na podporné služby (napr. na právne, 
na prieskum potrieb a pod.).

• Nedostatočný, príliš centralizovaný interný rozhodovací mechanizmus donorov má za následok 
oneskorený začiatok projektov. V humanitárnej pomoci to spravidla znamená, že za ten čas dochádza 
k zmenám, vrátane zmien potrieb, čo má za následok, že pomoc pre ľudí žijúcich v humanitárnej kríze 
prichádza príliš pomaly, alebo neskoro. 

PRÍKLAD
V prvej výzve na predkladanie humanitárnych projektov v roku 2016 neboli niektoré projektové návr-
hy schválené kvôli úzkemu chápaniu vzdelávania z pohľadu projektovej komisie, ktoré nereflektovalo 
klastrové odporúčania v oblasti vzdelávania pre Sýriu a okolité krajiny. Zároveň táto nevedomosť zame-
dzila beneficientom v roku 2016 prístup k pomoci a pomoc bola poskytnutá v rámci tej istej výzvy až 
v roku 2017. To je, akoby sme jedno mesto na Slovensku na pol roka odstavili od financovania škôl a pove-
dali, že sa nič nedeje.

PRÍKLAD

https://www.nrc.no/globalassets/office/whs/institutional-donor-requirements-report-on-sectoral-challenges-21.05.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/office/whs/institutional-donor-requirements-report-on-sectoral-challenges-21.05.pdf
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a Nigéria/Sahel; Čad, Kamerun a SAR; Južný Sudán a 
Sudán; Africký roh), v severnej Afrike (Alžírsko a Líbya) 
a na Blízkom východe (Sýria, Irak, Jemen, Libanon a 
Palestína), a ďalej na krízové   oblasti v susedstve EÚ 
(Turecko, Ukrajina, západný Balkán). Medzi prehliada-
nými krízami, na ktoré DG ECHO vyčlení 14,5 % ročného 
rozpočtu, sú popri miestnych konfliktoch v krajinách ako 

Alžírsko, Barma/Mjanmarsko, Filipíny alebo Kolumbia, 
zaradené tiež opomínané utečenecké komunity (utečen-
ci zo SAR v Čade a Kamerune) a celé krajiny postihnuté 
neriešenými konfliktmi (Jemen, Mali, Pakistan, Sudán).
 
Stratégia humanitárnej pomoci SR by mala reflektovať 
slovenskú pozíciu pri napĺňaní týchto priorít.

3. ZLEPŠENIE POSKYTOVANIA HP

3.1. MATERIÁLNA POMOC DO ZAHRANIČIA
Téma materiálnej pomoci do zahraničia je už niekoľko 
rokov najviac diskutovaná medzi MZVaEZ, MV a MVO. 
Dôvodom je množstvo problémov súvisiacich s logisti-
kou, ale aj s výsledkami takejto formy pomoci v porov-
naní s nákladmi, najmä ak ide o materiál vyvezený do 
krajín, kde sa dá nakúpiť.

• Ak chceme vylepšiť poskytovanie humanitárnej 
pomoci, treba začať s vyhodnotením/evaluáciou 
(najlepšie nezávislými expertmi) doterajších skúse-
ností za obdobie aspoň posledných 5 rokov.

• Vyhodnotiť vynaložené náklady, logistické problé-
my, spoluprácu medzi MZVaEZ, MV a MVO (kto sa 
v akej forme podieľal), dodržiavanie humanitárnych 
štandardov, ako aj dodatočné náklady MVO z vlast-
ných zdrojov a bezpečnostné riziká pre personál 
MVO, ktorá prebrala distribúciu materiálnej pomo-
ci. Len reálne vyhodnotenie problémov a eliminá-
cia neefektívnej pomoci umožní existujúci systém 
vylepšiť. Tiež by mala byť zodpovedaná otázka, čo 
máme a chceme mať v humanitárnych skladoch 
a nakoľko skladovaný materiál spĺňa minimálne 
humanitárne štandardy.

• Ak má byť materiálna pomoc distribuovaná za 
pomoci slovenských MVO, mala by byť doplne-
ná o financie, ktoré by pokrývali:
• prenájom skladov (prípadne colných skladov 

v krajine, kde je to potrebné),
• ochranu skladu s dovezeným materiálom 

(strážnik, kamerový systém, prípadne pois-
tenie skladu),

• colné poplatky, vybavenie prevozu cez hrani-
ce (prípadne checkpointy),

• personálne náklady (na vykladanie, triedenie 
tovaru, registráciu/verifikáciu, kritériá výberu / 
identifikáciu beneficientov, distribúciu, spracova-
nie distribučných zoznamov); ad hoc mate riálna 

pomoc je neplánovaná v rámci bežiacich 
projektov a vyžaduje si dodatočné personálne 
kapacity, inak nadčasy spôsobia preťaženie 
projektového personálu pracujúceho v riziko-
vých podmienkach,

• časť personálnych nákladov na logistu, prípad-
ne Security Officera,

• náklady na benzín/naftu pri ďalších distribú
ciách, na prevoz do distribučných oblastí, 
prípadne náklady súvisiace s prenájmom 
menších áut/vanov, náklady na šoférov, 
ktorí prevezú materiál do viacerých distri-
bučných oblastí.

• Materiálna pomoc sa len vo výnimočných prípa-
doch distribuuje priamo z kamióna, ktorý ju 
dopravil. V humanitárnej pomoci existujú pres-
né pravidlá, ako by mala prebiehať distribúcia, 
vyžaduje preto dostatočné logistické a perso-
nálne zabezpečenie.

 PRÍKLAD NA: https://emergency.
unhcr.org/entry/43131/commoditydistribu-
tionnfisfood

• Materiálna pomoc by tiež mala byť súčasťou straté-
gie HP SR. Nemusí byť riešená ad hoc, ale môže byť 
plánovaná. Krajina, ktorá žiada o pomoc, posiela 
požiadavku na chýbajúci materiál na základe infor-
mácií o nedostatku materiálu na úrovni jednotli-
vých sektorov/klastrov. Znamená to, že Slovensko si 
môže vybrať a zamerať sa strategicky iba na niekto-
ré sektory a s nimi súvisiaci materiál.

• Väčšiu dôveru zo strany MVO by mala materi-
álna pomoc vo forme štandardizovaných balíč-
kov alebo ich jednotlivých súčastí.

• V stratégii HP SR by malo byť jasne definované, 
či bude SR poskytovať materiálnu pomoc do 
oblastí krízy všade na svete.

 

PRÍKLADY ŠTANDARDIZOVANEJ MATERIÁLNEJ POMOCI:
Materiálna pomoc / balíčky na prekonanie zimných mesiacov môžu mať podľa odporúčania v rámci sekto-
ra Shelter&NFI (Bývanie a materiálna pomoc) 4 rôzne podoby:

1. Osobná izolácia: bezprostredné udržiavanie telesnej teploty – zimné oblečenie, matrace, prikrývky.
2. Základný prístrešok: zabezpečenie ochrany pred prírodnými živlami – nástroje na opravu/obnovu 

prístreška.
3. Vykurovanie: zvýšenie a udržiavanie telesnej teploty – ohrievače, benzín/nafta, alebo prírodný materiál 

na kúrenie (drevo, uhlie, brikety).
4. Obnova prístrešku a jeho izolácia: stavebný materiál.

 
PRÍKLAD ODPORÚČANÉHO BALÍČKA SO ZIMNÝM OBLEČENÍM:

PRÍKLAD

Oblečenie pre rodinu so 6 členmi

# Položka Veľkosť Množstvo Jednotka

1 Dámsky šál/šatka N/A 1 ks

2 Dámske legíny L&M 2 ks

3 Ponožky Dospelí 2 pár

4 Ponožky Deti 8 pár

5 Dámska flísová bunda L&M 1 ks

6 Pánska flísová bunda XL 1 ks

7 Detská flísová bunda 2,5,8,12 4 ks

8 Vlnená pánska čiapka N/A 1 ks

9 Vlnená detská čiapka N/A 4 ks

10 Zimné topánky N/A 6 pár

11 Teplé paplóny alebo deky N/A 6 ks

https://emergency.unhcr.org/entry/43131/commodity-distribution-nfis-food
https://emergency.unhcr.org/entry/43131/commodity-distribution-nfis-food
https://emergency.unhcr.org/entry/43131/commodity-distribution-nfis-food


/74

3.1. VÄČŠIE ZAPOJENIE AMBASÁD
Väčšia spolupráca ambasád by mohla vylepšiť posky-
tovanie humantárnej pomoci, ako aj predchádzať prob-
lémom / komplikáciám v prípade materiálnej pomoci 
s ohľadom na neustále sa meniace podmienky.
 
Pri jednotlivých krízach organizuje jedno z koordinač-
ných stretnutí UN OCHA (Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs) práve pre donorov. Tohto stretnu-
tia sa zúčastňujú vedúci všetkých klastrov, zástupcovia 
MVO, donori a zástupcovia ambasád. Cieľom stretnutia 
je poskytnúť informácie o aktuálnej situácii, problé-
moch, ako aj nedostatkoch. Je možné získať informácie 
aj o problémoch dovozu/prevozu jednotlivých druhov 
materiálu s ohľadom na potrebné povolenia na hranič-
ných prechodoch alebo check-pointoch.
V konfliktných oblastiach sa stretnutia zúčastňujú aj zástup-
covia civilnej ochrany – CIMIC (Civil Military Co-ordination), 
ktorí informujú o problémoch súvisiacich s prevozom 
materiálu, prípadne o systéme spolupráce medzi CIMICom 
a MVO.
 
Ak SR nemá personálne kapacity na príslušnej ambasá-
de, alebo nemá v krajine ambasádu a rozhodne sa danej 
krajiny vyslať materiálnu, alebo poskytnúť finančnú 

pomoc, môže zvážiť vyslanie rozvojových diplomatov 
do týchto oblastí. Robí to tak väčšina donorov, a to buď 
na stálo, alebo aj na kratšie obdobie v trvaní niekoľkých 
týždňov. MZVaEZ by tak zároveň budovala svoje interné 
kapacity v oblasti poskytovania humanitárnej pomoci.

3.2. RÝCHLOSŤ V ROZHODOVANÍ
Súčasný systém, najmä v prípade financovania projek-
tov humanitárnych organizácií, nie je dostatočne flexibil-
ný, aby zabezpečil rýchlu reakcieschopnosť.
Doba, ktorá uplynie od vyhlásenia výzvy, stretnutia hodno-
tiacej komisie, schválenia projektu a rozhodnutia ministra 
do podpisu zmluvy, je priveľmi dlhá. Systém je príliš závis-
lý od časových možností ministra, kedy môže schválenie 
projektových návrhov podpísať, čo celý systém brzdí.

Ak nie sme schopní vytvoriť rýchlejší rozhodovací mecha-
nizmus, potom je potrebné vytvoriť väčšiu flexibilitu na 
využite schválených finančných prostriedkov. Situácia 
v krajine, ako aj potreby konečných prijímateľov môžu byť 
zásadne odlišné v čase implementácie, ako boli v čase 
prípravy projektového návrhu. Ak proces schvaľovania 
projektu trval dlho – projekt začína opäť neproduktívnou 
prácou a administratívnou záťažou – je potrebné predložiť 
žiadosť o zmeny, čo proces opäť spomalí.

PRÍKLAD ODPORÚČANÉHO ZDRAVOTNÍCKEHO NÚDZOVÉ BALÍČKA 
(PHC EMERGENCY KIT) NA POSKYTOVANIE PRIMÁRNEJ ZDRAVOT-
NEJ STAROSTLIVOSTI.
Zdravotné balíčky používané v rámci primárnej zdravot-
nej pomoci v humanitárnej kríze obsahujú zdravotníc-
ky materiál, vrátane liekov a pomôcok na jednorazové 
použitie a nástroje na uspokojenie potrieb 10 000 ľudí 
po dobu troch mesiacov.
 
Kompletné PHC balíčky obsahujú desať identických boxov, 
každý z nich je určený pre 1 000 ľudí a skladá sa zo základ-
nej a doplnkovej jednotky. Základná jednotka je určená 
na použitie pracovníkmi primárnej zdravotnej starostli-
vosti s obmedzeným vzdelaním v odľahlých oblastiach. 
Obsahuje lieky (12 druhov), zdravotnícke potreby a niektoré 

základné vybavenie. Doplnková jednotka obsahuje lieky, 
obnoviteľné zásoby a vybavenie, ktoré potrebujú lekári 
poskytujúci liečbu v primárnych alebo sekundárnych zdra-
votníckych zariadeniach.
 
Základné vybavenie v súpravách obsahuje kompletnú 
sadu na sterilizáciu a predmety, ktoré zabezpečujú čistú 
vodu pre zdravotnícke zariadenie. Zostavy, ktoré boli 
vyvinuté podľa WHO, sú primárne určené pre vysídlenú 
populáciu bez lekárskeho zariadenia. Môžu byť použité 
aj na vstupné vybavenie zariadení primárnej starost-
livosti, kde bol kvôli konfliktu alebo inej humanitárnej 
kríze bežný systém poskytovania liečby prerušený. 
Zostavy nie sú určené pre očkovacie programy proti 
cholere, meningitíde alebo špecifické epidémie.

PRÍKLAD ODPORÚČANÉHO HYGIENICKÉHO BALÍČKA:
• mydlo na pranie a osobnú hygienu (odporúčanie SPHERE: 250 g mydla na osobu na mesiac a 200 g 

pracieho prášku / mydla na osobu na mesiac),
• nádoby na zber a skladovanie vody v dome (odporúčanie SPHERE: 2 nádoby o objeme 10 – 20 l a dosta-

tok nádob na skladovanie vody v prístrešku),
• hygienické vložky pre ženy,
• dámska aj pánska spodná bielizeň (pre rodiny s deťmi aj detská),
• plienky pre dojčatá (ideálne látkové),
• nočník pre malé deti (prípadne telesne postihnuté osoby),
• toaletný papier,
• žiletky, nožnice na nechty, hrebeň, šampón,
• zubné kefky a pasta,
• moskytiéra,
• tabletky na dezinfekciu vody / filtre, …

ZÁKLADNÁ JEDNOTKA – VYBAVENIE (PRE 1 000 ĽUDÍ NA 3 MESIACE)
LIEKY
kyselina acetylsalicylová, tab 300 mg........ tab 3 000
hydroxid hlinitý, tab 500 mg.......................... tab 1 000
benzylbenzoát, vodička 25 %............................ fľaša 1
chlórhexidín (5 %)...................................... fľaša 1 litre 1
chlorochín, tab 150 mg base......................... tab 2 000
síran železnatý + kys. listová, tab 200 + 0,25 mg.... tab 2 000
horec, fialová, prášok........................................... 25 g 4

mebendazol, tab 100 mg.................................. tab 500
ORS (orálna rehydratačná soľ)............. 1 l vrecko 200
paracetamol, tab 100 mg.............................. tab 1 000
sulfametoxazol trimetoprim +
tab 400 + 80 mg (kotrimoxazol).................... tab 2 000
tetracyklín, očná masť 1 %........................  tuba 5 g 50
 

MEDICÍNSKE POTREBY
absorpčná vata........................................................  kg 1
lepiace pásky 2,5 cm x 5 m.............................. rolka 30
mydlo (100 – 200 g)................................................. ks 10
elastický obväz 7,5 cm x 5 m....................  jednotka 20
gázový obväz s lemom 7,5 cm x 5 m............ rolka 200
gázový obklad 10 x 10 cm, 12.................................. 500
ceruzka, modrá alebo čierna............................... ks 10
zošit A4, pevný obal................................................. ks 4

zdravotné preukazy + plastový obal
malé plastové sáčky na lieky
poznámkový blok A
teplomer, Celsiový, klinický, typ plochý
rukavice na vyšetrenie, latexové s práškom nesteri-
lizované, na jedno použitie
základné pokyny k použitiu základných liekov a medi-
cínskych potrieb

 
VYBAVENIE
kefka na nechty
vedro, plastové, cca 12 litrov
nádobka z nerezovej ocele, 100 ml
lekárska miska (emitka) z nerezovej ocele, cca 26 x 14 cm
základná sada na ošetrenie (3 nástroje + škatuľa)
podnos k ošetreniu, nerez, cca 30 x 15 x 3 cm
sterilizačný bubon s bočnými klipmi, výška 15 cm, 

priemer 15 cm
skladacie bandasky, 20 litrov
pinzety Kocher, hladké, bez zúbkov, 12 – 14 cm
plastová fľaša 1 liter
injekčná striekačka na jedno použitie, typu Luer, 10 ml
plastová fľaša, 125 ml
nožnice 12 – 14 cm 
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HUMANITÁRNA POMOC NA SLOVENSKU
Udalosti posledných rokov/mesiacov poukazujú na to, 
že je potrebné budovať a zefektívňovať humanitárny 
systém aj na Slovensku, a to tak, aby bol v prípade huma-
nitárnej krízy funkčný a koordinovaný.

Skúsenosti z pomoci na Slovensku v súvislosti s povod-
ňami v roku 2010 alebo povodňami na Dunaji v roku 2013 
boli dobrým príkladom spolupráce MV, MO a MVO.

Po efektívnej spolupráci pri povodniach sa v Deklarácii 
Ministerstva vnútra SR o spolupráci s mimovládnymi 
organizáciami uvádza v bode 3b, že ministerstvo sa 
stane partnerom projektu s mimovládnymi neziskový-
mi organizáciami špecializujúcimi sa na poskytovanie 
podpory na miestach mimoriadnych udalostí / krízo-
vých situácií, ktoré sa v priebehu roku 2012 dohodli na 
vytvorení spoločnej platformy RISC (prijímacie, infor-
mačné a podporné centrum MVO), ktorej členmi sa stali 
Človek v ohrození, Slovenský červený kríž, Evanjelická 
diakonia ECAV na Slovensku, Asociácia samaritánov SR, 
ADRA Slovensko a tím krízovej intervencie Modrý anjel.

Nielen s ohľadom na povodne, ale aj migračnú krízu, či 
konflikty v okolitých krajinách (napr. na Ukrajine) pouka-
zujú na to, že je dobré takúto formu spolupráce ďalej 
rozvíjať aj mimo krízového obdobia a mať vybudované 
logistické aj personálne kapacity, školených dobrovoľní-
kov pre prípad humanitárnej krízy na Slovensku.
 

4. STRATÉGIA HUMANITÁRNEJ POMOCI

4.1. SEKTOROVÉ PRIORITY
Jednou z hlavných priorít sfunkčnenia systému, ktorá by 
definovala aj vzájomné prepojenie finančnej a materiál-
nej pomoci, ako aj väčšiu zodpovednosť na strane zastu-
piteľských úradov, prípadne rozvojových diplomatov, by 
mala byť existencia stratégie humanitárnej pomoci SR, 
ktorá v súčasnosti absentuje. Stratégia by mala vychádzať 
z vyhodnotenia doterajšej humanitárnej pomoci SR, ako 
aj zo sektorových priorít humanitárnych organizácií.

Sektory, ktoré fungujú v rámci poskytovania humanitár-
nej pomoci a koordinačného mechanizmu:

• Voda, sanitácia a propagácia hygieny
• Potravinová bezpečnosť
• Zdravotníctvo
• Bývanie a materiálna pomoc
• Výživa
• Ochrana (Protection)
• Vzdelávanie
• Logistika
• Manažment táborov  
• Telekomunikácie
• Včasná obnova (Early Recovery)

 
Na oblasti/sektory definované pre finančnú pomoc by mala 
stratégia nadviazať aj materiálnou pomocou, prípadne 
ďalšími formami slovenskej humanitárnej pomoci. Takýto 
systém by zároveň prispel k lepšej vizibilite a k budovaniu 
expertízy Slovenskej republiky v sektoroch zadefinovaných 
stratégiou.

4.2. BUDOVANIE KAPACÍT
Budovanie kapacít je potrebné na všetkých úrovniach a 
u všetkých zapojených aktérov.

Poskytovanie humantárnej pomoci formou poskytova-
nia finančnej pomoci je zo strany MZVaEZ skôr novinkou, 
ktorá v minulosti fungovala len vo forme veľmi malých 
finančných príspevkov (10 – 30 000 eur). Poskytovať 
humanitárnu pomoc je veľmi náročné, preto je tento 
sektor známy vysokou fluktuáciou. Každá humanitárna 
kríza je iná a aj v rámci nej sa podmienky neustále menia. 
Preto je neustále budovanie kapacít veľmi dôležité, a to 
nielen na úrovni MVO, ale aj ministerstiev.
Dôležité je aj zloženie hodnotiacej komisie, ktorá posu-
dzuje projektové návrhy. Súčasťou komisie by mal byť 
relevantný expert/expertka, ktorý/á sa orientuje nielen 
v klastrovom systéme, v základných humanitárnych 
štandardoch pre jednotlivé sektory, ale aj v sektorových 
odporúčaniach danej krízy. Inak bude medzi všetkými 
aktérmi neustále dochádzať k nedorozumeniam a dezin-
formáciám o schopnosti/neschopnosti poskytovať efek-
tívnu humanitárnu pomoc.

V roku 2016 v prvom kole výziev na predkladanie 
projektových návrhov humanitárnymi organi-
záciami uplynulo od vyhlásenia výzvy (8. apríla) 
po oficiálny podpis rozhodnutia o schválených 
projektoch ministrom (23. júna) takmer 3 mesia-
ce, po čom nasledovali úpravy projektových návr-
hov a podpisy zmlúv.

V druhom kole to boli opäť 3 mesiace (výzvy boli vyhlá-
sené 2. septembra a minister podpísal rozhodnutia 
23. decembra) čím sa podpisy zmlúv a implementácia 
samotných projektov preniesla do roku 2017.
Treba tiež spomenúť, že výzva na projektové návr-
hy humanitárnej pomoci pre Sýriu a okolie vyšla 
5 rokov od začiatku konfliktu.

PRÍKLAD
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OSN Organizácia spojených národov

PDCS Partners for Democratic Change Slovakia

PHC Primary Health Care / Primárna zdravotná starostlivosť

PSCD Policy Coherence for Sustainable Development /  Koherencie politík pre udržateľný rozvoj

RISC Prijímacie, informačné a podporné centrum MVO

SAMRS Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

SCCD Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj

SDGs Sustainable Development Goals / Cieľe udržateľného rozvoja

SIPRI Stockholm International Peace Research Institute / Štokholmský medzinárodného inštitútu 
pre výskum mieru

SMOP Sekcia medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci – 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees / Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov

UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund / Detský fond OSN

UPVII Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

WFP World Food Programme / Svetový potravinový program

WHO World Health Organization / Svetová zdravotnícka organizácia

Zoznam skratiek

ADRA Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj

CEB Council of Europe Development Bank / Rozvojová banka Rady Európy

CIMIC Civil Military Co-ordination / Civilná vojenská koordinácia

COP21 COP 21 Paris France Sustainable Innovation Forum 2015// konferencii OSN o zmene klímy

CSR Corporate Social Responsibility / Sociálna zodpovednosť podnikov

ECHO Europska Komisia – Úrad Pre humanitárnu pomoc

HDI Human Development Index / Index ľudského rozvoja

HND Hrubý národný dôchodok

HNP Hrubý národný produkt

HP Humanitárna pomoc

LDC Least Developed Countries / najmenej rozvinuté krajiny

LRRD Linking Relief, Recovery and Development / Prepojenie pomoci, obnovy a rozvoja

MF SR Ministerstvo financí Slovenské republiky

MSME Micro, Small and Medium Enterprises / Mikro, malé a stredné podniky

MVO Mimovládne organizácie

MZVaEZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

OCHA Office for the Coordination of Humanitarian Affairs / Úrad OSN re koordináciu humanitár-
nych záležitostí

ODA Official Development Assistance / Oficiálna rozvojová pomoc

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development / Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj

OFDA Office of U.S. Foreign Disaster Assistance / Úrad USA pre zahraničnú pomoc pri katastrofách

ORPO Odbor rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, Ministerstvo zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR



Platforma mimovládnych rozvojových organizácií 
Adresa: Miletičova 7, 821 08 Bratislava
Kontakt: + 421 220 445 255 
info@mvro.sk | www.mvro.sk 


