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Úvod1.

Správa Slovenská rozvojová pomoc v roku 2012 sa zaoberá štruktúrou, teritoriálnym 
a obsahovým zameraním, ako aj objemom oficiálnej rozvojovej pomoci v roku 2012                  
v porovnaní s rokom 2011. Hodnotí tiež kvalitatívne zmeny, ktoré uplynulý rok priniesol. 
Zámerom publikácie je ponúknuť pohľad na obsah a formu rozvojovej spolupráce SR              
zo strany mimovládnych organizácií. 

Publikáciu spracovala Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma 
MVRO), ktorá je strešnou organizáciou 33 mimovládnych organizácií zo Slovenska (25 
riadnych členov a 8 pozorovateľov), ktoré sa zaoberajú predovšetkým rozvojovou spo-
luprácou, humanitárnou pomocou v zahraničí a globálnym vzdelávaním na Slovensku. 
Vydanie publikácie je jedným z výstupov projektu Podpora zapájania MVRO do tvorby 
efektívneho systému slovenskej rozvojovej pomoci, financovaného zo zdrojov programu 
SlovakAid.

Pri spracovaní publikácie boli ako zdrojové materiály použité dokumenty Informácia o ofi-
ciálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou republikou v roku 20121 (resp. 20112), 
ktorú na rokovanie vlády Slovenskej republiky predkladá MZVaEZ SR a Výročná správa 
Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu za rok 2012 (resp. za rok 
2011)3. 

1 Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou republikou v roku 2012. Ministerstvo zahranič-
ných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, 2013,
www.slovakaid.sk/wp-content/uploads/2013/06/Informacia-o-oficialnej-rozvojovej-pomoci-SR-za-rok-2012.pdf 
(prístup: 1. 6. 2013)
2 Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou republikou v roku 2011. Ministerstvo zahranič-
ných vecí Slovenskej republiky, 2012, 
www.mvro.sk/attachments/article/294/Informacia_material_SR_2011.pdf
(prístup: 1. 6. 2013)
3 www.slovakaid.sk/?p=6307 (prístup: 1. 6. 2013)



 5

 66 % objemu bilaterálnych projektov realizovali slovenské mimovládne   
 organizácie;

 po prvýkrát boli v rámci oficiálnej rozvojovej spolupráce financované projekty  
 vysielania dobrovoľníkov do rozvojových krajín;

 6,5 % podiel výdavkov na migrantov a štipendiá nepredstavuje reálny finančný  
 transfer v prospech rozvojových krajín.

 podiel bilaterálnej projektovej pomoci najchudobnejším a nízkopríjmovým  
 krajinám sa zvýšil na 55 % oproti roku 2011, kedy bol na úrovni 44 %;

  najväčší objem finančných prostriedkov v rámci bilaterálnych projektov sme- 
 roval do sektorov vzdelávania (24 %), podpory zdravotníctva (19 %), podpory  
 občianskej spoločnosti (14 %) a budovania demokratických inštitúcií (11 %);

Hlavné zistenia

 oproti roku 2011 sa celková poskytnutá pomoc znížila o 930 000 eur. Spôsobil  
 to najmä pokles v objeme poskytnutej bilaterálnej pomoci;

 na adresnú a viditeľnú bilaterálnu pomoc dávame iba 23 % z celkovej pomoci.  
 Najväčší podiel slovenskej pomoci, až 68 %, tvorí platba do rozpočtu EÚ a EDF;

  v porovnaní s rokom 2011 klesol objem pomoci realizovaný prostredníctvom 
bilaterálnych rozvojových projektov slovenských organizácií (t.j. cez SAMRS)  
až o 30 %;

 najväčší podiel bilaterálnej projektovej pomoci v roku 2012 smeroval do Afriky  
 (44 %), čo oproti minulému roku predstavuje 16 % nárast. Naproti tomu objem  
 pomoci pre západný Balkán klesol z 36 % na 15 %;

2.
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Objem oficiálnej rozvojovej pomoci 

V roku 2012 poskytla Slovenská republika oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) v celkovom 
objeme 60,98 mil. eur. Podiel ODA na hrubom národnom dôchodku (ODA/HND) tak pred-
stavoval 0,087 %.

Na porovnanie, v roku 2011 poskytlo Slovensko ODA vo výške 61,91 mil. eur s podielom 
na HND vo výške 0,091 %. V absolútnych číslach tak ide o pokles o 930 000 eur. 

Tabuľka 1. ODA SR a jej podiel na HND v rokoch 2006 – 2012

Tabuľka 2. ODA krajín EÚ 12 s ukazovateľom podielu ODA/HND v roku 2012

Zdroj: Dokumenty MZVaEZ SR: Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci SR a Národný program ODA  

Zdroj: Rada EÚ, tlačová správa z 28.05.2013 

Naďalej platí, že pri súčasnom objeme poskytovanej rozvojovej pomoci a bez výrazného 
navýšenia prostriedkov, SR nedokáže naplniť svoje medzinárodné záväzky, v rámci 
ktorých sa spoločne s ostatnými štátmi EÚ 12 (štáty, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004)  
zaviazala dosiahnuť v roku 2015 podiel poskytovanej pomoci na HND vo výške 0,33 %. 
Staré členské štáty EÚ (EÚ 15) sa zaviazali dosiahnuť podiel 0,7 % ODA/HND.

Slovensko sa v rámci skupiny krajín EÚ 12 umiestnilo rovnako ako minulý rok  na 9. mieste. 

Rok
ODA v absolútnych číslach

% ODA/HND
v tis. SK v mil. eur

2006 1 638 118 - 0,103
2007 1 652 386 54,8 0,093
2008 1 970 000 65,4 0,102
2009 - 54,0 0,086
2010 - 55,8 0,085
2011 - 61,9 0,091
2012 - 60,9 0,087

3.

Krajiny EÚ 12 % ODA/HND
Malta 0,23

Litva 0,13
Slovinsko 0,13

Česká republika 0,12
Cyprus 0,12

Estónsko 0,11
Maďarsko 0,10

Poľsko 0,09
Slovenská republika 0,09

Rumunsko 0,08
Bulharsko 0,08
Lotyšsko 0,08
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Graf 1. Umiestnenie SR v rámci poskytovateľov ODA EÚ 12 v roku 2012

Graf 2. Porovnanie % ODA/HND v krajinách EÚ 12 v roku 2011 a 2012

Zdroj: Rada EÚ, tlačová správa z 28.05.2013 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom, dve krajiny z EÚ 12 svoju pomoc zvýši-
li (Poľsko a Lotyšsko), päť krajín ju udržali na približne rovnakej percentuálnej úrovni 
(Litva, Slovinsko, ČR, Estónsko a SR) a päť krajín svoju pomoc v roku 2012 znížilo. 
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3.1. Bilaterálna verzus multilaterálna pomoc

Z celkovej sumy 60,98 mil. eur bolo poskytnutých 13,84 mil. eur (23 %) na bilaterálnu 
rozvojovú pomoc a 47,14 mil. (77 %) na multilaterálnu rozvojovú pomoc, ktorú SR posky-
tuje prostredníctvom povinných príspevkov do medzinárodných organizácií a finančných 
inštitúcií, vrátane EÚ. 

Slovenská rozvojová pomoc tak vykazuje nízky pomer adresnej bilaterálnej pomoci kon-
krétnym rozvojovým krajinám, ktorá so sebou nesie zviditeľnenie Slovenska. Oproti mi-
nulému roku, kedy bol pomer týchto výdavkov 25 % ku 75 %, podiel bilaterálnej pomoci 
klesol. 

Väčšinu slovenskej rozvojovej pomoci tvorí platba na rozvojovú spoluprácu do rozpočtu 
Európskej únie – 36,3 mil. eur a finančný príspevok do Európskeho rozvojového fondu 
(EDF) – 5,4 mil. eur (spolu 68 %). Príspevky do OSN, EIB, IMF, World Bank a ďalších 
inštitúcií tvoria asi 9 % celkovej pomoci.

Graf 3. Bilaterálna verzus multilaterálna pomoc v roku 2012

Zdroj: Spracované na základe materiálu: Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou 
republikou v roku 2012, c.d.
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Objem poskytnutej pomoci realizovaný prostredníctvom bilaterálnych rozvojových pro-
jektov slovenských organizácií, ktoré administruje Slovenská agentúra pre medziná-
rodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), klesol o 30 % (zo 6 mil. eur na 4,25 mil. eur). 
Tento trend môže negatívne ovplyvniť kapacity slovenských subjektov podieľať sa na  
bilaterálnej  rozvojovej spolupráci, ktorá v sebe nesie adresnosť a vizibilitu slovenského 
donora.

Naproti tomu stúpol podiel finančných príspevkov medzinárodným organizáciám. Je nut-
né dodať, že náš podiel na rozpočte týchto organizácií je minimálny a pohybuje sa rádovo 
v promile. Tomu samozrejme zodpovedá aj náš vplyv na jej smerovanie a využitie zdrojov 
slovenských daňových poplatníkov.

Tabuľka 3. Výdavky na ODA SR v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 (v EUR)

Zdroj: Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou republikou v roku 2012, c.d., Informácia 
o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou republikou v roku 2011, c.d.

ODA SR 2012 2011
Bilaterálna rozvojová pomoc 13 846 410 15 419 477
rozvojové projekty (realizované prostredníctvom slovenských 
MVO, podnikateľských subjektov, štátnych a akademických  
inštitúcií)  

4 256 901 6 075 223

mikrogranty (poskytované lokálnym organizáciám 319 019 370 468
prostredníctvom zastupiteľských úradov SR v rozvojových 
krajinách)
humanitárna pomoc (materiálna a finančná) 323 500 538 827
CETIR – Centrum na odovzdávanie transformačných skúseností 
SR z integrácie

128 600 56 888

utečenci 1 736 902 2 158 626
vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín 69 364 0
štipendiá pre študentov z rozvojových krajín, výučba slovenčiny 2 278 308 2 273 624
medzinárodné policajné misie (v roku 2012 v Afganistane, 
Palestíne, Kirgizsku, Gruzínsku, Kosove a Moldavsku) 

491 992 404 900

bilaterálne príspevky (v roku 2012 EBOR, UNDP, DCAF, EED, 
FAO, EUBAM, IVF, UNHCR, IOM)

2 573 290 1 740 049

školenia, služobné cesty, odborné stáže, konzultácie 78 771 334 848
administratívne náklady (MZVaEZ,  SAMRS, MF, MV, MŠVVaŠ) 1 484 523 1 286 026
systém vykazovania ODA 105 240 180 000
Multilaterálna rozvojová pomoc 47 136 814 46 495 798
príspevky do medzinárodných organizácií, medzinárodných 
finančných inštitúcií

5 316 814 3 582 113

rozpočet EÚ 36 360 000 37 790 000
Európsky rozvojový fond (EDF) 5 460 000 5 123 685
ODA celkom 60 983 224 61 915 275
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Teritoriálne zameranie slovenskej ODA 

Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2012, t.j. dokument determinujúci 
programové, projektové a geografické priority slovenskej ODA na príslušný rok, zadefino-
val teritória na základe formy pomoci. 

V prípade rozvojovej spolupráce bol počet krajín zúžený na tri (oproti šiestim v roku 
2011): Keňa, Južný Sudán a Afganistan.

Na spoluprácu v rámci technickej pomoci, ktorá sa sústredí na odovzdávanie transfor-
mačných skúseností SR boli vyhlásené výzvy pre región západného Balkánu, krajiny 
Východného partnerstva (Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina) a Južného su-
sedstva (Tunisko a Egypt).

V rámci modality Aktuálne rozvojové výzvy bola vyhlásená dodatočná výzva pre Barmu/
Mjanmarsko.

V roku 2012 bola vyhlásená i osobitná výzva pre podnikateľské subjekty v rámci zvýšenia 
ich zapojenia do rozvojovej spolupráce. Týkala sa najmä týchto teritórií: Ukrajina, Bosna 
a Hercegovina, Čierna Hora, Moldavsko a Keňa. Schválené projekty však na základe 
rozhodnutia nového vedenia MZVaEZ SR neboli zazmluvnené z dôvodu ich nízkej efektív-
nosti. 

Nová modalita slovenskej rozvojovej spolupráce – vysielanie dobrovoľníkov do rozvojo-
vých krajín – sa realizovala najmä v krajinách subsaharskej Afriky (Keňa, Južný Sudán, 
Burundi, Lesotho, Burkina Faso, Kamerun, Nigéria), ako aj v Kambodži, Kirgizsku či           
v Gruzínsku.

Ostatné krajiny, uvedené v tabuľke č. 4, boli príjemcami humanitárnej pomoci (Sýria, Tu-
recko, Cyprus, Haiti), alebo mikrograntov, poskytovaných ZÚ SR lokálnym inštitúciám.

Tabuľka 4. Výdavky na bilaterálnu ODA v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 podľa 
teritoriálneho zamerania 

Krajina
Vyplatená  

suma v EUR %
Vyplatená  

suma v EUR %
v 2011 v 2011

Afganistan 902 979,30 14,86 % 636 453 12,72 %
Afrika  1 714 093,70 28,21 % 2 222 672 44,43 %

Keňa 1 088 664,00 1 344 213
Južný Sudán  517 464,40 536 384

Tunisko 320 098
Egypt   84 000,00 7 204

Etiópia 23 965,30 5 037
Burundi 5 760
Lesotho 4 800
Nigéria 3 416

Burkina Faso 2 880
Kamerun 2 880

4.
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Zdroj: Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou republikou v roku 2012, c.d., Informácia 
o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou republikou v roku 2011, c.d.

* Vrátane mikrograntov, nákladov na vysielanie dobrovoľníkov, humanitárnu pomoc a bilaterálne finančné príspevky

Krajina
Vyplatená  

suma v EUR %
Vyplatená  

suma v EUR %
v 2011 v 2011

krajiny východného partnerstva 956 856,00 15,75 % 891 735 17,82 %
Moldavsko 196 321,50 253 393
Gruzínsko 368 118,50 215 270
Ukrajina 353 326,30 215 226
Bielorusko 39 089,70 207 846

krajiny západného Balkánu 2 218 902,50 36,52 % 774 366 15,48 %
Srbsko 739 144,50 150 749
Bosna Hercegovina 868 531,30 186 551
Macedónsko 149 978,30 136 693
Čierna Hora 461 248,40 171 955
Kosovo 76 135
Albánsko 11 822
západný Balkán (regio-
nálny program bývania 
a CETIR)

40 461

ostatné krajiny 12 875,80 0,21 % 5,00 %
Sýria 35 000
Turecko (utečenci zo 
Sýrie) 35 000

Kirgizsko 17 020
Barma/Majnmarsko 18 000
Kambodža 15 020
Kazachstan 6 200
Irak 12 335
Mongolsko 10 962
Japonsko (nie ODA) 10 000
Indonézia 4 133
Haiti 15 000
Palestína 3 500
Cyprus (nie ODA 11 220
Izrael (nie ODA) 837

 

nešpecifikované krajiny 
(v 2012 príspevok do  
Európskeho fondu pre 
demokraciu)

12 875,80 60 000

Slovensko (rozvojové vzdelávanie 
a verejná informovanosť) 269 515,40 4,44 % 188 518 3,87 %

ostatné náklady - administratívne 
náklady na CETIR 34 412 0,68 %

Celkom 6 075 222,70 100,00 % 5 002 383 100,00 %
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Graf 4. Teritoriálne zameranie bilaterálnej ODA SR v roku 2012

Zdroj: Spracované na základe materiálu: Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou 
republikou v roku 2012, c.d.

Najväčší podiel pomoci podľa regiónov v roku 2012 smeroval do Afriky (44 %), čo pred-
stavuje oproti minulému roku 16 % nárast. Väčší podiel finančných prostriedkov smeroval 
najmä do Kene a do Tuniska. 

Naproti tomu klesol objem pomoci pre región západného Balkánu z 36 % na 15 %,  
najmä v neprospech Srbska a Bosny a Hercegoviny. 

V rámci spolupráce s krajinami Východného partnerstva významne stúpla pomoc pre 
Bielorusko, ktorá sa zameriavala najmä na podporu občianskej spoločnosti.

4.1. Pomoc najchudobnejším krajinám
Pokiaľ ide o poskytovanie slovenskej rozvojovej pomoci krajinám, ktoré patria podľa klasi-
fikácie OECD/DAC k najchudobnejším krajinám sveta, oproti roku 2011 zaznamenávame 
v roku 2012 nárast podielu tých krajín, ktoré to potrebujú najviac, teda najmenej rozvinu-
tých a nízko príjmových krajín (55,14 %) – Afganistan, Keňa, Južný Sudán - oproti kraji-
nám so stredným príjmom (44,86 %) – západný Balkán, Východné partnerstvo, Tunisko. 
Nárast je spôsobený najmä zvýšeným podielom pomoci pre Keňu a poklesom poskytnutej 
pomoci pre krajiny západného Balkánu. 
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Graf 5.  Vývoj poskytovania ODA do rozvojových krajín podľa klasifikácie OECD/DAC         
v rokoch 2009 – 2012 

Tabuľka 5. Poskytovanie ODA SR do rozvojových krajín podľa klasifikácie OECD/DAC   
v roku 2012

Zdroj:  Spracované na základe materiálu: Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou repub-
likou v roku 2012, c.d.

Zdroj: Spracované na základe materiálu: Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou 
republikou v roku 2012, c.d.

Afganistan                636 453   Keňa                        1 334 213   Ukrajina              215 226   Srbsko                       150 749
Etiópia                    5 037    Južný Sudán   536 384    Egypt                  7 204   Bielorusko                   207 846
Burkina Faso                   2 880    Kirgizsko     17 020    Moldavsko              253 393   Čierna Hora 171 955
Burundi                    5 760                      Gruzínsko              215 270   Bosna 
               a Hercegovina 186 551
Kambodža                  15 020                      Kamerun                  2 880   Macedónsko 136 693
Haiti                  15 000                      Indonézia                  4 133   Albánsko   11 822
Lesotho                    4 800                      Irak                12 335   Kazachstan     6 200
Barma /
Mjanmarsko                  18 000                      Kosovo                76 135   Tunisko                       320 098
                                              Mongolsko                10 962   Turecko                         35 000
                        Nigéria                                západný 
               Balkán – 
                       3 416    región    40 461
                                       Sýria                35 000  
                        Palestína                  3 500  
Celkom                702 950                       1 887 617               839 454                    1 267 375

% v roku 2012             14,96 %     40,18 %               17,87 %  26,98 %

% v roku 2011             16,00 %      27,70 %               17,30 %  39,00 %

Najmenej 
rozvinuté 

krajiny 
(LDCs)

Poskytnutá 
suma
v EUR

Krajiny
s nízkym 
príjmom

Poskytnutá 
suma
v EUR

Krajiny
s nižším 

stredným 
príjmom

Poskytnutá 
suma
 v EUR

Krajiny
s vyšším 

stredným 
príjmom

Poskytnutá 
suma 
v EUR
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Sektorové zameranie oficiálnej rozvojovej 
pomoci 

Sektorový rozptyl slovenskej rozvojovej pomoci ostáva relatívne široký aj v roku 2012. 
Oproti roku 2011 zaznamenal zmenu v náraste podpory v oblasti vzdelávania a občian-
skej spoločnosti, pričom poklesla podpora budovania demokratických inštitúcií (štátnych 
inštitúcií) a infraštruktúrnych projektov. 

Zdroj: Spracované podľa údajov vo výročných správach SAMRS 2011 a 2012, c.d.

Zdroj: Výročné správy SAMRS 2011 a 2012, c.d.

Tabuľka 6. Výdavky na bilaterálnu ODA v roku 2012 v porovnaní k roku 2011 podľa sek-
torového zamerania

Graf 6. Porovnanie oblastí podpory ODA SR v roku 2011 a 2012

Sektorová priorita

vzdelávanie (vrátane rozvojového vzdelávania v SR)

zdravotníctvo

občianska spoločnosť

budovanie demokratických inštitúcií (vrátane témy 
integrácie do medzinárodných organizácií)

pôdohospodárstvo, potravinová bezpečnosť

ochrana životného prostredia

sociálna infraštruktúra a služby

humanitárna pomoc

budovanie trhového prostredia a podpora podnikania

odovzdávanie transformačných skúseností (CETIR)

infraštruktúra (vodné hospodárstvo)

vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín

Celkom

2012

24,98 %

18,33 %

13,49 %

10,89 %

9,65 %

6,03 %

3,58 %

3,33 %

2,83 %

2,79 %

2,54 %

1,50 %

100,00 %

2011

9,76 %

14,47 %

6,19 %

19,93 %

6,13 %

7,94 %

10,37 %

3,66 %

7,23 %

0,71 %

13,58 %

-

100,00 %

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Porovnanie  oblastí podpory ODA SR v roku 2011 a 2012 

2012

2011

5.
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5.1. Sektorové zameranie bilaterálnych 
rozvojových projektov podľa krajín 

Keňa (20 prebiehajúcich projektov)

•      zdravotníctvo – boj s podvýživou, liečba HIV/AIDS, zavádzanie nových liečebných 
metód (larvoterapia), poskytovanie zdravotných služieb izolovaným komunitám

•     vzdelávanie – odborné vzdelávanie, IT vzdelávanie na stredných školách, remeselné 
zručnosti, vysokoškolské štúdium pre sociálne slabé skupiny 

•    rozvoj poľnohospodárstva a potravinová bezpečnosť
•    ochrana životného prostredia, boj proti klimatickej zmene, využívanie solárnej energie

Južný Sudán (11 prebiehajúcich projektov)

• zdravotníctvo – prístup k základným službám, vzdelávanie zdravotného personálu
•  vzdelávanie – prístup k základnému vzdelávaniu, odborné vzdelávanie (využívanie 

solárnych energií)
• rozvoj poľnohospodárstva 

Afganistan (10 prebiehajúcich projektov)

•      vzdelávanie – odborné (poľnohospodárstvo) a vysokoškolské vzdelávanie (technické 
odbory, bezpečnostná reforma)

•     zdravotníctvo – prístup k základným zdravotným službám, poskytovanie terciálnej 
zdravotnej starostlivosti (gastroenterológia)

• rozvoj vidieka, poľnohospodárstvo 

Srbsko (5 prebiehajúcich projektov)

• budovanie trhového prostredia
• reforma bezpečnostného sektora
• využívanie solárnej energie

Čierna Hora (3 prebiehajúce projekty)

• európska integrácia (Národný konvent o EÚ), aproximácia práva EÚ
• vodné hospodárstvo

Macedónsko (4 prebiehajúce projekty)

•  budovanie trhového prostredia (podpora malého a stredného podnikania, protikorupčná 
iniciatíva podnikateľov, podpora zamestnanosti)

• podpora občianskej spoločnosti (zapájanie analytikov a novinárov do verejnej politiky)

Bosna a Hercegovina (5 prebiehajúcich projektov)

• rozvoj pracovných príležitostí pre marginalizované skupiny
• budovanie kapacít v environmentálnom manažérstve
• budovanie kapacít štátnej správy v oblasti euroatlantickej integrácie
• vzdelávanie o EÚ na školách
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Moldavsko (6 prebiehajúcich projektov)
• podpora občianskej spoločnosti – dialóg s vládou
• európska integrácia (Národný konvent o EÚ)
• e-learningové vzdelávanie na vysokých školách
•  zavádzanie systému environmentálne vhodného nakladania s odpadom z elektrických 

zariadení

Bielorusko (5 prebiehajúcich projektov)

• podpora občianskej spoločnosti a nezávislých médií
• štipendiá pre bieloruských študentov
• vzdelávanie v oblasti zodpovedného podnikania 

Ukrajina (8 prebiehajúcich projektov)

• európska integrácia (Národný konvent o EÚ), vzdelávanie o EÚ na školách
• budovanie trhového prostredia
• zavádzanie systémov environmentálneho manažérstva
• sociálne služby

Gruzínsko (5 prebiehajúcich projektov)

• riadenie verejných financií na území samospráv
• zvyšovanie povedomia o EÚ
• zvyšovanie transparentnosti systému verejného obstarávania
• manažment povodňových rizík
• rozvoj poľnohospodárstva (v komunite presídlencov)

Tunisko (6 prebiehajúcich projektov)

• rozvoj občianskej spoločnosti
• domáci volebný monitoring
• reforma bezpečnostného sektora

Egypt (1 končiaci projekt)

• domáci volebný monitoring

Barma (1 prebiehajúci projekt)

Realizátori projektov v rámci programu 
SlovakAid 

O dotácie na realizáciu projektov z bilaterálneho programu SlovakAid sa v otvorenej súťa-
ži môžu uchádzať všetky typy subjektov – verejné inštitúcie, súkromné či mimovládne 
organizácie. V roku 2012, podobne ako v roku 2011, získali dve tretiny finančných pro- 
striedkov mimovládne organizácie. Výrazne poklesla podpora pre podnikateľské subjekty 
a takmer dvojnásobne stúpol podiel realizátorov z akademického sektora.

6.
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Zníženie podielu podnikateľských subjektov na implementovaní projektov spôsobilo 
najmä rozhodnutie nového vedenia MZVaEZ SR nepodpísať zmluvy na realizáciu pro-
jektov ani s jedným z 15 úspešných uchádzačov v rámci špeciálnej výzvy pre zapájanie 
podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce, z dôvodu ich nízkej efektivity. 

Tabuľka 7. Podiel rôznych typov inštitúcií na implementácii rozvojových projektov

Typ inštitúcie

mimovládne organizácie

akademické inštitúcie

miestne organizácie v rozvojových krajinách 
(mikrogranty cez zastupiteľské úrady)

podnikateľské subjekty

zväzy podnikateľov a obchodné komory

štátne inštitúcie

samospráva

Celkom

2012

65,73 %

18,14 %

 

 6,87 %

3,25 %

3,15 %

2,83 %

0,00 %

100,00 %

2011

59,41 %

9,58 %

5,95 %

14,96 %

5,25 %

4,20 %

0,66 %

100,00 %

Zdroj: Výročné správy SAMRS 2011 a 2012, c.d.

Zdroj: Spracované podľa údajov vo výročných správach SAMRS 2011 a 2012, c.d. 

Graf 7. Porovnanie realizátorov bilaterálnej ODA v roku 2012 a 2011
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Iné formy pomoci 

Aj keď sa výdavky na utečencov a štipendiá pre študentov z rozvojových krajín započíta-
vajú do oficiálnej rozvojovej pomoci, nepredstavujú pre rozvojové krajiny reálny finančný 
transfer a ich dopad na rozvoj nie je možné jednoznačne posúdiť. Tieto prostriedky, ktoré 
tvoria 6,5 % z celkovej vykázanej rozvojovej pomoci, ostávajú na Slovensku. Zatiaľ nie sú 
štatistiky, koľko študentov sa vrátilo do svojej domovskej krajiny a neexistuje ani mechani-
zmus, ako štúdium na Slovensku podmieniť návratom do domovskej krajiny. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vykázalo v roku 2012 výdavky 
na pobyt študentov z rozvojových krajín na Slovensku v celkovej výške 2,3 mil. eur.4  
Štipendiá sa poskytli 48 novým uchádzačom z rozvojových krajín a 178 študentom, ktorí 
už na Slovensku študujú. Ako možno vidieť z údajov, ide o finančne náročný komponent 
s otáznou účinnosťou. 

Výdavky na utečencov vo výške 1,7 mil. eur vykázalo Ministerstvo vnútra SR. Peniaze 
sa použili na financovanie poskytovania pomoci žiadateľom o azyl a azylantom. 

MZVaEZ SR poskytlo v roku 2011 finančnú pomoc a MV SR materiálnu pomoc v celkovej 
výške 323 500 eur. V porovnaní s rokom 2011, kedy sa poskytla humanitárna pomoc           
v objeme 538 827 eur, tak došlo k výraznému poklesu.

MV SR poskytlo materiálnu pomoc Čiernej Hore (utečenecký tábor pre Rómov z Koso-
va) a Jordánsku (tábor pre sýrskych utečencov) v hodnote 170 000 eur.  Pre porovnanie, 
v roku 2011 poskytlo MV SR materiálnu pomoc v celkovej výške 322 710 eur.

Finančná pomoc, ktorá je v gescii MZVaEZ SR sa v roku 2011 realizovala formou 7 fi-
nančných príspevkov v celkovej výške 153 500 eur. Pre porovnanie, v roku 2011 to bolo 
216 117 eur. 

Finančná i materiálna humanitárna pomoc vykazuje za posledné roky klesajúcu tenden-
ciu. Finančná pomoc nebola v roku 2012, na rozdiel od minulých rokov, realizovaná 
prostredníctvom slovenských organizácií (čo zvyšuje vizibilitu donora v teréne a pomáha 
budovať kapacity slovenských humanitárnych organizácií), ale najmä prostredníctvom fi-
nančných príspevkov medzinárodným a zahraničným organizáciám. Výnimkou je posled-
ná splátka pre post-humanitárny projekt slovenskej organizácie Magna – deti v núdzi pre 
Haiti, ktorý bol však schválený ešte v roku 2010.

4 Vrátane nákladov na štipendiá, príspevkov pre študentov, bežných výdavkov jednotlivých vysokých 
škôl spojených so vzdelávaním štipendistov, administratívnych nákladov jednotlivých vysokých škôl 
súvisiacich so zabezpečovaním ich študijných pobytov a výučby slovenčiny.

7.1. Výdavky na utečencov a štipendiá 

7.2. Humanitárna pomoc 

7.
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V roku 2011 MZVaEZ SR začalo realizovať program technickej pomoci s názvom Centrum 
pre odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem (CETIR). Jeho cieľom je prehlbovať 
kontakty slovenských expertov s predstaviteľmi štátnych orgánov a občianskej spoločnos-
ti krajín západného Balkánu a Východného partnerstva EÚ, ale aj ďalších krajín, ktoré        
o to prejavia záujem. Pri realizácii jednotlivých aktivít sa kladie dôraz najmä na konzultá-
cie o konkrétnych otázkach reformných a integračných procesov. Inými slovami, CETIR 
umožňuje reagovať na aktuálne potreby v oblasti odovzdávania skúseností.

V rámci programu CETIR sa v roku 2012 realizovalo 23 projektov (v roku 2011 ich bolo 
10) – študijných návštev zástupcov štátnej správy z krajín západného Balkánu (Macedón-
sko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora), Východného partnerstva (Moldavsko, 
Ukrajina, Gruzínsko), Tuniska, Iraku či Izraela a uskutočnila sa aj návšteva slovenských 
expertov v Keni či na Cypre v celkovej sume 128 599 eur (v roku 2011 stáli aktivity CETIR 
56 887 eur). Náklady na administráciu programu v roku 2012 predstavovali 34 412 eur, čo 
predstavuje 27 % celkových nákladov.

Jednotlivé konzultácie sa zameriavali na nasledujúce témy:

Srbsko – legislatíva v oblasti sociálnej práce a pracovného práva, bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci, ochrana osobných údajov, rozvoj médií a regulačný rámec pre médiá

Čierna Hora – softvérové programy pre súdnictvo a prokuratúru, školenie pre ministerstvo 
spravodlivosti, integrácia do EÚ (konzultácia pre hlavného vyjednávača s EÚ)

Macedónsko – manažment nebezpečného odpadu, školenie pre štátnu veterinárnu a po-
travinovú správu

Bosna a Hercegovina – pôdohospodárstvo a regionálny rozvoj, školenie pre ministerstvo 
zahraničných vecí 

Zdroj: Výročná správa SAMRS 2012, c.d.

7.3. Zdieľanie transformačných skúseností –  
 Program CETIR 

Krajina

Bielorusko

Cyprus

Haiti

Japonsko

Sýria

Turecko

krajiny západného Balkánu

Celkom 

Typ pomoci

Humanitárna pomoc pre bieloruské deti

Humanitárna pomoc pre Výbor pre nezvestné osoby na Cypre

Rehabilitácia zdravotného zariadenia a psychosociálna pomoc pre
postihnutých zemetrasením 

Post - humanitárna pomoc pre základnú školu Kadonowaki postihnutú 
zemetrasením v Japonsku

Humanitárna pomoc pre sýrskych utečencov (UNHCR); Humanitárna 
pomoc pre sýrskych utečencov (IOM)

Humanitárna pomoc pre sýrskych utečencov v Turecku 

Regional Housing Programme Fund

Tabuľka 8. Čerpanie finančných prostriedkov na humanitárnu pomoc v EUR

EUR

8 500

10 000

15 000

10 000

35 000

35 000

40 000

153 500
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Ukrajina – schengenský priestor a kontrola migrácie, reforma verejnej správy

Moldavsko – normalizácia a štandardizácia, obchodné bariéry v poľnohospodárstve, 
WTO, boj proti nelegálnej migrácii, rokovanie predstaviteľa MV SR v Moldavsku

Gruzínsko – študijný pobyt na ministerstve financií 

Tunisko – reforma štátnej správy a účasť na konferencii GLOBSEC

Irak – reforma Ministerstva zahraničných vecí Iraku, rozvoj cestovného ruchu

Keňa – Slovenské rozvojové fórum v Nairobi

Izrael – návšteva riaditeľa International Center for Consultation na tému podpora menšín

CETIR zapája primárne štátnych aktérov z rozvojových krajín. Zapojením mimovládneho 
či akademického sektora by sa podporilo budovanie vzťahov a spoločných aktivít                     
s MZVaEZ a podporili by sa ďalšie aktivity zamerané na podporu transformácie a integrá-
cie vybraných krajín. MVO a ďalší aktéri majú záujem a kapacity pozývať zástupcov in-
štitúcií z partnerských krajín na študijné návštevy alebo verejné podujatia pre slovenskú 
verejnosť, spolufinancovať publikačné výstupy o transformácii alebo integrácii, vytvárať 
analýzy a štúdie o partnerských krajinách pre potreby plánovania ODA, vycestovať do 
partnerskej krajiny s cieľom hľadať lokálnych projektových partnerov na prípravu väčších 
projektov a podobne. 

S cieľom zvýšiť dopad a efekt technickej pomoci by bolo dobré prepojiť veľké projekty 
podporené v rámci výziev a malé aktivity v rámci CETIR. Koordinátor programu CETIR 
by tak sledoval všetky bilaterálne projekty a koordinoval medzi jednotlivými realizátormi 
aktivity pre zástupcov inštitúcií z cieľových krajín.

Vysielanie dobrovoľníkov, ako nová modalita oficiálnej rozvojovej spolupráce, sa zameria-
va na budovanie kapacít slovenských odborníkov, dobrovoľníkov, osobitne mladých ľudí. 
Túto modalitu využíva väčšina tradičných donorov, či už vo forme vysielania mladých ľudí 
za účelom získavania skúseností s rozvojovou problematikou alebo formou vysielania 
expertov, ktorí sú ochotní bez nároku na odmenu predávať svoje skúsenosti lokálnym 
inštitúciám v rozvojových krajinách. V roku 2012 bol prvýkrát z programu SlovakAid finan-
covaný pobyt 16 dobrovoľníkov v celkovej kontrahovanej sume 86 705 eur. Dobrovoľníci 
boli vyslaní prostredníctvom slovenských mimovládnych organizácií alebo univerzít 
a umiestnení najmä na projektoch u lokálnych partnerov. 

7.4. Vysielanie dobrovoľníkov do 
 rozvojových krajín 

Tabuľka 9. Zoznam projektov, na ktoré boli vyslaní dobrovoľníci do rozvojových krajín

Názov projektu (vysielajúca organizácia)

Škola Ushirika - rozvojové fórum mladých v slume Kibera (eRko - Hnutie kresťanských spolo-
čenstiev detí)

Posilnenie asociácie v Burkina Faso (Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj)

 Štát

Keňa

Burkina Faso
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Tabuľka 10. Prehľad mikrograntov poskytnutných v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011

Podpora letných škôl v rozvoji životných skúseností a ekonomiky poľnohospodárstva (Sloven-
ské centrum pre komunikáciu a rozvoj)

Dom rodiny Sihanoukville  (Dvojfarebný svet)

Dom rodiny Phnom Penh (Dvojfarebný svet)

Zvyšovanie povedomia o HIV/AIDS medzi mladými (Slovenské centrum pre komunikáciu 
a rozvoj)

Dobrovoľníci pre deti v Keni a v Južnom Sudáne (SAVIO o.z.) – 2 dobrovoľníci
Dobrovoľníci pre deti v Keni a v Južnom Sudáne (SAVIO o.z.) – 2 dobrovoľníci

Dobrovoľník pre Burundi (Dvojfarebný svet)
Dobrovoľník pre Centrum Bosco Boys (SAVIO o.z.)

Podpora podnikania v krízovom centre pre ženy v Nairobi (eRko - Hnutie kresťanských 
spoločenstiev detí)

Vysielanie skúsených humanitárnych dobrovoľníkov do utečeneckého tábora Kakuma (Človek 
v ohrození)

St. Cecilia Orphanage, Habuasono, Lesotho (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety)

Šírenie dobrovoľníctva v Gruzínsku (Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj)

Kirgizsko

Kambodža

Kambodža

Kamerun

Keňa
Južný Sudán

Burundi
Keňa

Keňa

Keňa

Lesotho

Gruzínsko

Zdroj: Výročná správa SAMRS 2012, c.d.

Mikrogranty do maximálnej výšky 5 000 eur poskytujú v rozvojových krajinách ZÚ SR 
priamo lokálnym inštitúciám. Ide o jedinú modalitu oficiálnej rozvojovej pomoci, ktorá je 
otvorená pre miestne subjekty.

V roku 2012 bolo schválených 67 mikrograntov v 14 krajinách v celkovom objeme 318 
555,99 eur. Oproti roku 2011 počet mikrograntov poklesol, pričom v niektorých krajinách 
významne. Napríklad v Bielorusku sa ich počet znížil zo 16 na 2, v Čiernej Hore z 9 na 0 
a v Egypte tiež klesol zo 4 na 0.

7.5. Mikrogranty 

Krajina
Nigéria
Gruzínsko
Kazachstan
Irak
Kambodža
Srbsko, Kosovo
Moldavsko
Ukrajina
Bielorusko
Keňa
Mongolsko
Bosna a Hercegovina
Izrael
Albánsko
Indonézia
Egypt

Počet mikrograntov v roku 2012
1
1
1
1
1

22
5
3
2

16
3
7
1
3
0
0

Počet mikrograntov v roku 2011
0
0
3
1
0

23
9
2

16
10
1

16
0
1
1
4

Názov projektu (vysielajúca organizácia)  Štát
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Čierna Hora
Celkom

0
67

9
96

 Zdroj: Výročné správy SAMRS 2011 a 2012, c.d.

Slovenská republika ako účastník 4. Fóra na vysokej úrovni o efektívnosti pomoci                     
v Busane (Južná Kórea, 2011) sa zaviazala zabezpečiť lepší prístup a verejnú dostup-
nosť k informáciám o rozvojovej spolupráci. Fórum sa ukončilo podpisom Partnerstva                      
z Busanu o efektívnej rozvojovej spolupráci (Busan Partnership for Effective Development 
Co-operation),5 v rámci ktorého sa jeho signatári zaviazali podniknúť kroky k zvýšeniu 
efektívnosti a transparentnosti rozvojovej spolupráce do decembra 2015. 

Podľa indexu transparentnosti pomoci (Aid Transparency Index) z roku 2012,6 ktorý 
uverejnila organizácia Publish What You Fund sa Slovenská republika umiestnila na 
61. mieste zo 72 hodnotených donorov. Oproti roku 2011 išlo o pokles zo 42. miesta, čo 
bolo spôsobené zvýšením transparentnosti u iných donorov. Celkové skóre dosiahla SR 
na úrovni 20 % a umiestnila sa v poslednej kategórii, kde sú zaradení donori so slabými 
výsledkami v oblasti transparentnosti. Pre porovnanie, Česká republika sa v roku 2012 
umiestnila na 22. mieste, Poľsko na 52. a Maďarsko na 70. mieste.

Slovenská republika sa zatiaľ nepripojila k Medzinárodnej iniciatíve za transparent-
nosť pomoci (IATI- International Aid Transparency Initiative),7 avšak zaviazala sa imple-
mentovať spoločný štandard z Busanu. V novembri 2012 uverejnila plán implementácie 
spoločného štandardu a vyjadrila úmysel uverejňovať dáta podľa IATI do decembra 2015. 

V septembri 2011 sa vláda SR pripojila k Partnerstvu pre otvorené vládnutie (Open Go-
vernment Partnership).8 Ide o novú multilaterálnu iniciatívu, ktorá sa snaží zabezpečiť 
konkrétne záväzky vlád s cieľom zvýšiť transparentnosť, posilniť občiansku participáciu, 
bojovať proti korupcii a zavádzať nové technológie na posilnenie správy vecí verejných. 
Prihlásenie sa Slovenska k iniciatíve IATI môže napomôcť k posilneniu Partnerstva pre 
otvorené vládnutie. 

Po desaťročiach poskytovania rozvojovej spolupráce medzinárodná komunita poukazuje 
na to, že rozvojové ciele nemožno dosiahnuť len zvyšovaním rozpočtu rozvojovej pomoci, 
či zvyšovaním samotnej efektívnosti spolupráce. Mnohé ďalšie politiky rozvinutých kra-
jín, najmä EÚ, majú závažné pozitívne aj negatívne dopady na menej rozvinuté krajiny. 
Tieto negatívne dopady iných politík môžu byť eliminované zosúladením / koherenciou 
iných „nerozvojových“ politík s cieľmi rozvojovej politiky. Politiky v oblasti klímy, obchodu, 

5 www.oecd.org/dac/effectiveness/busanpartnership.htm
Záväzok k zvýšeniu transparentnosti rozvojovej spolupráce je obsiahnutý v Partnerstve z Busanu v 
článku 23c: „Budeme pracovať, aby... sme zabezpečili spoločný, otvorený štandard pre elektronické 
zverejňovanie aktuálnych, zrozumiteľných a predvídateľných informácií... Dohodneme sa na tomto 
štandarde a uverejníme naše príslušné časové plány implementácie do decembra 2012, za účelom 
plnej implementácie do decembra 2015.“ 
6 www.publishwhatyoufund.org/index/2012-index/slovakia/
7 www.aidtransparency.net/ 
8 www.opengovpartnership.org 

Krajina Počet mikrograntov v roku 2012 Počet mikrograntov v roku 2011

Transparentnosť rozvojovej spolupráce

Koherencia politík pre rozvoj

8.

9.
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9 www.ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/policy-coherence
10  Paragraf 7, článok 1: „Ministerstvo je národným koordinátorom pre oficiálnu rozvojovú pomoc           

a zabezpečuje najmä... e) koordináciu zosúlaďovania rôznych politík Slovenskej republiky v pro-
spech rozvoja rozvojových krajín“

11 www.oecd.org/pcd/44704030.pdf

energetiky, poľnohospodárstva, financií či migrácie na národnej úrovni, na úrovni EÚ a na
medzinárodnej úrovni majú dopady na rozvojové krajiny a častokrát podkopávajú napĺňa-
nie Miléniových rozvojových cieľov. Koncepcia koherencie politík pre rozvoj je považo-
vaná za komplementárny nástroj k oficiálnej rozvojovej pomoci pri eliminácii globálnej 
chudoby a nerovností vo svete.  

Koherencia politík pre rozvoj je súčasťou Európskeho konsenzu o rozvoji (2005)      
a stala sa zmluvným záväzkom EÚ článkom 208 Lisabonskej zmluvy.9 Tento záväzok bol 
odvtedy potvrdený viacerými závermi Rady EÚ, ktoré prijali všetky členské štáty EÚ, vrá-
tane SR. V roku 2009 členské štáty EÚ identifikovali v rámci tém koherencie politík pre 
rozvoj nasledujúcich 5 globálnych výziev: obchod a financie, klimatická zmena, potravino-
vá bezpečnosť, migrácia a bezpečnosť. Na úrovni EÚ je deklarovaná politická vôľa, avšak 
na národnej úrovni nie sú dostatočne prijímané kroky s dôrazom na koherenciu politík pre 
rozvoj. Koncepcia koherencie politík pre rozvoj je aj súčasťou zákona č. 617/2007                
o oficiálnej rozvojovej pomoci10 a je i súčasťou aktuálnej Strednodobej stratégie ODA 
SR na roky 2009-2013. Implementácia koncepcie koherencie politík pre rozvoj je taktiež 
jedným z odporúčaní pre SR v rámci OECD DAC Special Review rozvojovej spoluprá-
ce SR z roku 2011. 

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) definuje koherenciu politík pre 
rozvoj ako snahu zabezpečiť, aby ciele a výsledky rozvojovej politiky vlády rozvinutej kraji-
ny neboli oslabované inými politikami tej istej vlády, ktoré majú dopad na rozvojové krajiny. 
Negatívne dopady týchto tzv. nerozvojových politík môžu byť eliminované ich zosúladením        
s cieľmi rozvojovej politiky. OECD definuje koncept PDC ako trojfázový cyklus s tromi na-
vzájom previazanými prvkami: politický záväzok a politické vyhlásenia, koordinačné me-
chanizmy politík a systémy monitoringu, analýzy a reportovania.11 Tieto kroky by mala pod-
niknúť aj SR s cieľom implementovať PCD v praxi. V roku 2012 začalo MZVaEZ reflektovať 
koncept PCD, avšak k jeho implementácii v praxi v podmienkach SR ešte nedochádza.

Aj v roku 2012 bola v Národnom programe oficiálnej rozvojovej pomoci SR zachovaná 
diferenciácia medzi rozvojovou a technickou pomocou.

Počet krajín pre poskytovanie rozvojovej pomoci klesol zo šiestich na tri: Keňa, Af-
ganistan, Južný Sudán, čím sa znížila fragmentácia rozvojovej pomoci. Sektorové zame-
ranie pre Keňu, Južný Sudán a Afganistan sa orientovalo na zdravotníctvo, vzdelávanie, 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. 

V rámci technickej pomoci sa dôraz kládol na odovzdávanie transformačných skúseností 
SR pre región západného Balkánu, krajín Východného partnerstva (Bielorusko, Gruzín-
sko, Moldavsko, Ukrajina) a Južného susedstva (Tunisko a Egypt). Slovensko bolo aj 
počas roka 2012 s Holandskom spolupredsedom pracovnej skupiny pre demokratizáciu 
Tuniska. Výstupom bola najmä identifikácia potrieb tuniskej strany a ich zdieľanie s ostat-

Zhrnutie10.
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nými donormi v pracovnej skupine, aby sa umožnila ich realizácia.

V rámci modality Aktuálne rozvojové výzvy, v reakcii na demokratizačné procesy, bol pod-
porený jeden projekt na podporu občianskej spoločnosti v Barme/Mjanmarsku.

Rozšíril sa aj program CETIR. V rámci technickej pomoci sa realizoval dvojnásobný po-
čet študijných návštev pre pracovníkov štátnej správy z krajín susedstva zameraných na 
odovzdávanie transformačných skúseností. 

V roku 2012 prebehla aj externá evaluácia troch zdravotníckych projektov v Keni a Juž-
nom Sudáne.

Doposiaľ sa však nepodarilo splniť vytvorenie programových dokumentov pre pro-
gramové krajiny slovenskej rozvojovej pomoci (Afganistan, Južný Sudán a Keňa).

Počas roka 2011 bol v rámci spolupráce MZV SR a Platformy mimovládnych rozvojových 
organizácií vypracovaný Program MZV na vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových 
krajín, cieľom ktorého je aj zvýšenie počtu kvalifikovaných mladých ľudí so skúsenosťou 
z rozvojovej krajiny. Program sa spustil v prvej polovici roka 2012 a jeho prostredníctvom 
bolo vyslaných 16 mladých ľudí najmä do krajín subsaharskej Afriky a Ázie na viacmesač-
né dobrovoľnícke pobyty.

Začiatkom roka 2012 bola vyhlásená samostatná výzva pre zapojenie podnikateľského 
sektora vo výške 2,6 mil. eur. Projekty, ktoré projektová komisia v tejto výzve schválila, 
však neboli zazmluvnené. Rozhodnutie bolo prijaté na základe výsledkov vnútorného au-
ditu, ktorý sa realizoval v apríli 2012 z iniciatívy nového vedenia MZVaEZ SR. 

V októbri 2012 bola na MZVaEZ SR prijatá nová Koncepcia zapájania podnikateľských 
subjektov SR do projektov rozvojovej spolupráce, ktorá definuje viaceré modality pod-
pory pre podnikateľské subjekty – ako je program Start Up na pomoc pri vstupe na trh        
v rozvojovej krajine, priame zadania (formulované na základe potrieb prijímateľskej kraji-
ny) a bilaterálne projekty vyhlásené v rámci štandardných výziev, ktorých súčasťou by 
mali byť opatrenia prispievajúce k zlepšeniu miestneho sociálneho alebo podnikateľského 
prostredia, k podpore zamestnanosti a k zvýšeniu kvalifikácie miestnych zamestnancov, 
ako aj k zvýšeniu dostupnosti základných tovarov a služieb pre miestne obyvateľstvo.        
V koncepcii je navrhovaná podmienka finančnej spoluúčasti firiem vo výške 50 % z celko-
vých nákladov projektu, ako je tomu u tradičných donorov. Realizácii tejto podmienky však 
bráni súčasná legislatíva, ktorá vymedzuje maximálnu výšku povinného spolufinancova-
nia podnikateľskými subjektmi na 20 %. Ani počas prvej polovice roka 2013 nebolo vypí-
sané žiadne priame zadanie pre podnikateľské subjekty a do dotačnej schémy programu 
Start Up sa neprihlásil ani jeden subjekt.

Podľa indexu transparentnosti pomoci z roku 2012 sa Slovenská republika umiestnila 
na 61. mieste zo 72 hodnotených donorov. Oproti roku 2011 išlo o pokles zo 42. miesta. 
SR postupuje pri napĺňaní záväzkov z Busanu týkajúcich sa transparentnosti. V roku 2012 
uverejnila plán implementácie spoločného štandardu a vyjadrila úmysel uverejňovať dáta 
podľa IATI do decembra 2015.
 
Napriek tomu, že koncepcia koherencie politík pre rozvoj je ukotvená v zákone                    
č. 617/2007 o oficiálnej rozvojovej pomoci, jej implementácia Slovenskou republikou za-
tiaľ nie je zreteľná. SR vyjadrila záujem vstúpiť do OECD DAC a v roku 2012 začala 
reflektovať koncept PCD, ktorého začlenenie do rozvojovej spolupráce SR je aj súčasťou 
odporúčaní OECD DAC Special Review rozvojovej spolupráce SR z roku 2011.
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Odporúčania Platformy MVRO pre ďalšie 
smerovanie slovenskej rozvojovej pomoci

 vypracovať dlhodobé programové donorské zámery pre všetky cieľové 
krajiny so špecifickými sektorovými prioritami, čo umožní efektívnejšie plánovanie, 
budovanie kapacít slovenských subjektov a predvídateľnosť poskytovania rozvojovej 
pomoci; voči týmto stratégiám realizovať pravidelné externé programové evaluácie vyu-
žitia finančných prostriedkov a udržateľnosti výsledkov;

 zvýšiť objem dvojstrannej pomoci na rozvojové projekty a projekty rozvojo-
vého vzdelávania, administrované prostredníctvom SAMRS, ktorý zaznamenal v roku 
2012 výraznú klesajúcu tendenciu (o 30 %) oproti roku 2011;

 do roku 2015 dosiahnuť medzinárodný záväzok SR – podiel poskytovanej 
pomoci na úrovni 0,33 % hrubého národného dôchodku;

 implementovať stratégiu zapájania podnikateľských subjektov do sloven-
skej rozvojovej pomoci tak, aby boli podporené projekty s udržateľným podnika-
teľským zámerom, ktoré napomôžu ekonomickému rastu, znižovaniu chudoby a tvor-
be pracovných príležitostí v cieľovej krajine;

 vytvoriť programové prístupy k financovaniu pomoci vo vybraných krajinách; 
podporovať kľúčové subjekty rozvojovej spolupráce formou dlhodobejších programo-
vých kontraktov; realizovať programové zámery aj formou verejných súťaží, tendrov;

 zvýšiť pozornosť venovanú multilaterálnej pomoci napr. cez koordinovanejší 
prístup k sformulovaniu cieľov národného programu v tejto oblasti;

 urýchliť proces prihlásenia sa k Medzinárodnej iniciatíve za transparent-
nosť pomoci (IATI) a najneskôr do konca roka 2015 začať plne implementovať záväzky 
s ňou súvisiace;

 vziať do úvahy všetky tieto odporúčania pri tvorbe novej Strednodobej straté-
gie ODA SR na roky 2014-2018 a pri tvorbe pozícií SR k rozvojovej agende po roku 
2015.

 v súlade so záväzkami prijatými SR na úrovni EÚ ku koherencii politík pre 
rozvoj, vytvoriť inštitucionálny rámec pre jej implementáciu, reflektovať možné do-
pady na rozvojové krajiny pri tvorbe legislatívy na národnej úrovni, úrovni EÚ i na 
medzinárodnej úrovni (v oblastiach ako obchod, financie, životné prostredie, migrácia, 
bezpečnosť a pod.), zabezpečiť systém monitoringu pokroku v implementácii PCD 
a zapojenie všetkých relevantných aktérov (ministerstvá, NR SR, SAMRS, ZÚ SR v 
rozvojových krajinách, mimovládne organizácie, lokálnych partnerov a ďalšie organizá-
cie s expertízou v špecifických oblastiach);

11.
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Zoznam skratiek používaných v texte a ich 
vysvetlenie

CETIR Centrum na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem
DAC Výbor pre rozvojovú spoluprácu (Development Assistance Committee)
DCAF         Centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (Democratic Control of Armed Forces)
EBOR Európska banka pre obnovu a rozvoj
EDF Európsky rozvojový fond (European Development Fund)
EED Európsky fond pre demokraciu (European Endowment for Democracy)
EIB Európska investičná banka (European Investment Bank)
EUBAM Pomocná hraničná misia EÚ (EU Border Assistance Mission)
EÚ Európska únia
HND Hrubý národný dôchodok (Gross National Income)
IATI Medzinárodná iniciatíva za transparentnosť pomoci (International Aid Transparency Initiative)
IMF Medzinárodný menový fond (International Monetary Fund)
IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu (International Organization for Migration)
IVF Medzinárodný vyšehradský fond (International Visegrad Fund)
LDCs najmenej rozvinuté krajiny (Least Developed Countries)
MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
MVO mimovládne organizácie
MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
NP ODA Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci
ODA oficiálna rozvojová pomoc (Official Development Assistance)
OECD Organizácia  pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation 

and Development)
OSN Organizácia spojených národov
PCD Koherencia politík pre rozvoj (Policy Coherence for Development)
Platforma 
MVRO 

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií 

SAMRS Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
UNDP Rozvojový program Organizácie spojených národov (United Nation Development Program)
UNHCR Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (United Nations High Commissioner for 

Refugees)
WTO Svetová obchodná organizácia (World Trade Organization)
ZÚ SR zastupiteľský úrad Slovenskej republiky
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