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Správa „Slovenská rozvojová pomoc v roku 2013“ sa zaoberá štruktúrou, teritoriál-

nym a obsahovým zameraním, ako aj objemom oficiálnej rozvojovej pomoci SR 

v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012. Hodnotí tiež kvalitatívne zmeny rozvojovej

spolupráce SR, ktoré uplynulý rok priniesol. Zámerom publikácie je ponúknuť

pohľad zo strany mimovládnych organizácií na obsah a formu rozvojovej

spolupráce SR, ako aj odporúčania pre ďalšie smerovanie slovenskej rozvojovej

spolupráce.   

Publikáciu spracovala Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platfor-

ma MVRO, www.mvro.sk), strešná organizácia združujúca 31 slovenských

mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú zahraničnou rozvojovou spoluprá-

cou, humanitárnou pomocou a globálnym vzdelávaním na Slovensku. Vydanie

publikácie je jedným z výstupov projektu Spolupráca pre rozvoj: budovanie kapacít

odbornej spolupráce, financovaného zo zdrojov programu SlovakAid.

Pri spracovaní publikácie boli ako hlavné zdrojové materiály použité dokumenty

Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou republikou 

v roku 20131 (resp. 20122), ktorú na rokovanie vlády Slovenskej republiky pred-

kladá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej repub-

liky (MZVaEZ SR) a Výročná správa za rok 2013 Slovenskej agentúry pre me-

dzinárodnú rozvojovú spoluprácu (resp. za rok 2012)3 . 

1.  Úvod

1 Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou republikou v roku 2013. Minis-
terstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, 2014
2 Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou republikou v roku 2012. Minis-
terstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, 2013 
3 Pozri oficiálnu stránku Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu: 
www.slovakaid.sk
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oproti minulému roku sa v roku 2013  celková poskytnutá pomoc zvýši-
la o 3,86 mil. EUR

objem pomoci sa zvýšil z dôvodu nárastu príspevkov o 5,55 mil. EUR do
rozpočtu Európskej únie (EÚ),  do Európskeho rozvojového fondu 
a príspevkov do ďalších medzinárodných inštitúcií (OSN, MMF, a i.), čo
znamená, že sa presadzuje stratégia zvyšovania multilaterálnej rozvo-
jovej pomoci, ktorá však začína znižovať pomer bilaterálnej pomoci

na adresnú a viditeľnú bilaterálnu rozvojovú pomoc dávame iba 
19 % z celkovej pomoci, za posledné tri roky má objem bilaterálnej
pomoci stále klesajúci trend – v roku  2011 to bolo 25 %, v roku  2012 už
len 23 % 

objem pomoci realizovaný prostredníctvom bilaterálnych rozvo-
jových projektov slovenských organizácií t.j. cez Slovenskú agentúru pre
medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), má v posledných troch
rokoch stále klesajúcu tendenciu – v roku 2011 to bolo 6 mil. EUR, v roku
2013 je to už len 3,5 mil. EUR, čo za 3 roky predstavuje prepad o 40 %

takmer tretina finančných prostriedkov t.j. 1,5 mil. EUR, ktoré spravuje
SAMRS, bola rozdelená formou príspevkov na základe rozhodnutia
ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí

najväčší podiel bilaterálnej rozvojovej pomoci realizovanej cez projek-
ty, ktoré administruje SAMRS, v roku 2013 smeroval do Afriky – najmä 
do Kene a Južného Sudánu (37 %) a do Ázie (34 %), najmä do Afga-
nistanu

podiel bilaterálnej rozvojovej pomoci poskytovanej prostredníctvom pro-
jektov v správe SAMRS najchudobnejším a nízkopríjmovým krajinám
sa v roku 2013 zvýšil na 64 % oproti roku 2012, kedy bol na úrovni 55 %

najväčší objem finančných prostriedkov v rámci bilaterálnych projektov
v správe SAMRS z hľadiska sektorov bol venovaný na budovanie
demokratických inštitúcií (21 %), vzdelávanie (20 %) a zdravotníctvo
(12 %)

51% objemu bilaterálnych rozvojových projektov realizovali slovenské
mimovládne organizácie

5 percentný podiel výdavkov na migrantov a štipendiá nepredstavuje
reálny finančný transfer v prospech rozvojových krajín

2.  Hlavné zistenia
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Slovenská republika v roku 2013 poskytla oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) 
v celkovom objeme 64,84 mil. EUR. Podiel ODA na hrubom národnom dôchodku
(ODA/HND) tak predstavoval 0,092 %.

Pre porovnanie, v roku 2012 poskytla Slovenská republika ODA vo výške  60,98 mil.
EUR s podielom na HND vo výške 0,087 %. V absolútnych číslach tak ide o nárast
3,86 mil. EUR. 

Celkový objem oficiálnej rozvojovej pomoci sa zvýšil najmä z dôvodu nárastu povin-
ných príspevkov SR do medzinárodných organizácií a finančných inštitúcií -
odvod do rozpočtu EÚ (nárast o 1,8 mil. EUR),  platba do Európskeho rozvojového
fondu (nárast o 735 tisíc EUR) a platieb do ďalších medzinárodných inštitúcií (OSN,
Svetová banka), kde bol nárast o 3 mil. EUR.

Celkovo tak multilaterálna pomoc stúpla o 5,55 mil. EUR, čo pri celkovom náraste
o 3,86 mil. EUR znamená, že bilaterálna pomoc poklesla o 1,7 mil. EUR.

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 novými členskými štátmi EÚ (EÚ
13) zaviazala dosiahnuť v roku 2015 podiel poskytovanej pomoci na HND vo výške
0,33 %. 

Objem oficiálnej rozvojovej pomoci3.

ROK V ABSOLÚTNYCH ČÍSLACH %ODA/HND
v tis. SK v mil. EUR

–
54,8
65,4
54,0
55,8
61,9
60,9
64,8

0,103
0,093
0,102
0,086
0,085
0,091
0,087
0,092

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1 638 118
1 652 386
1 970 000

– 
–
–
–
–

Tabuľka č. 1: ODA SR a jej podiel na HND v rokoch 2006 – 2013

/ Slovensko v rámci skupiny krajín EÚ 13  
V porovnaní s predchádzajúcim rokom, tri krajiny z EÚ 13 ukazovateľ % ODA/HND
zvýšili (Poľsko Bulharsko a Lotyšsko), štyri krajiny ho udržali na približne rovnakej per-
centuálnej úrovni a päť krajín svoju pomoc v roku 2013 znížilo (Malta, ČR, Cyprus,
Litva, Rumunsko). Slovenská republika svoj ukazovateľ mierne zvýšila 
(z 0,87% na 0,92%), avšak v rámci skupiny krajín EÚ 13 klesla z 9. na 10. miesto.  

Zdroj: Spracované na základe materiálov Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci SR a Národný
program ODA SR
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Krajiny EÚ13
Malta
Estónsko
Slovinsko
Litva
Cyprus
Česká republika
Poľsko
Bulharsko
Maďarsko
Slovensko
Lotyšsko
Rumunsko
Chorvátsko

0,23
0,11
0,13
0,13
0,12
0,12
0,09
0,08
0,10
0,09
0,07
0,08
0,03

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

% ODA/HND 2012 

0,20
0,13
0,13
0,12
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10
0,09
0,08
0,07
0,07

% ODA/HND 2013 
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Zdroj: Tlačová správa Rady EÚ z 19.05.2014

Zdroj: Tlačová správa Rady EÚ z 19.05.2014

/ 3.1 Bilaterálna verzus multilaterálna oficiálna roz-
vojová pomoc SR
V roku 2013 z celkovej sumy 64,84 mil. EUR ODA SR bolo poskytnutých len 12,15 mil.
EUR (19 %) na bilaterálnu rozvojovú pomoc, ktorú SR poskytuje najmä prostred-
níctvom rozvojových projektov, výdavkami na štipendiá a bilaterálnymi príspevkami 
do medzinárodných fondov a inštitúcií  (pozri Tabuľku 3). Finančné prostriedky vo výške
52,68 mil. EUR (81 %) boli poskytnuté na multilaterálnu rozvojovú pomoc, ktorú SR
poskytuje prostredníctvom povinných príspevkov do medzinárodných organizácií 
a finančných inštitúcií, vrátane EÚ. 
Podiel bilaterálnej pomoci má za ostatné tri roky klesajúci trend.  Oficiálna rozvo-
jová pomoc SR tak vykazuje stále nižší pomer adresnej pomoci konkrétnym rozvo-
jovým krajinám, ktorá so sebou okrem iného nesie zviditeľnenie Slovenska. 

Graf 1: Umiestnenie SR v rámci poskytovateľov ODA EÚ 13 v roku 2013

Tabuľka č. 2: ODA krajín EÚ 13 s ukazovateľom podielu ODA/ HND v roku 2012 a 2013
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Zdroj: Spracované na základe materiálov Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovens-
kou republikou v roku 2011, 2012 a 2013

Zdroj: Spracované na základe materiálov Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej SR v roku
2013  

Graf 2: Vývoj bilaterálnej pomoci SR verzus multilaterálnej pomoci v rokoch 2011 - 2013

Graf 3: Štruktúra bilaterálnej pomoci SR v roku 2013

Je zaujímavé pozrieť sa tiež na štruktúru výdavkov v rámci bilaterálnej ODA SR. Len
28,69% bolo vynaložených na realizáciu adresných projektov rozvojovej spolupráce 
v rozvojových krajinách. Napriek tomu relatívne vysoký pomer až 18,9% predstavujú
prostriedky vynaložené na štipendiá a 5,97% na utečencov. Ide o prostriedky
vynakladané na Slovensku bez reálnej spätnej väzby o pozitívnom vplyve na rozvoj 
v cieľových rozvojových krajinách.
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Tabuľka č. 3: Výdavky na ODA SR v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 a 2011 (v EUR)

Zdroj: Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou republikou v roku 2013, Informá-
cia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou republikou v roku 2012 a 2011

Väčšinu oficiálnej rozvojovej pomoci SR tvoril v roku 2013 príspevok na rozvo-
jovú spoluprácu do rozpočtu Európskej únie – 38,2 mil. EUR a finančný príspevok
do Európskeho rozvojového fondu (EDF) – 6,2 mil. EUR (spolu 68,4 %). Ide 
o príspevky, ktoré sú povinné a vyplývajú z členstva SR v EÚ. Príspevky do OSN, EIB,
IMF, World Bank a i., ktorých výšku SR môže ovplyvniť, tvoria asi 12,8 % celkovej
pomoci (8,3 mil. EUR).

CETIR – centrum pre transfer skúseností z integrácie a reforiem 
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Graf 4: Štruktúra bilaterálnej pomoci SR v roku 2013

Zdroj: Spracované na základe materiálu Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej  Sloven-
skou republikou v roku 2013

Je potrebné zdôrazniť, že objem poskytnutej pomoci realizovanej prostred-
níctvom bilaterálnych rozvojových projektov slovenských organizácií, ktoré
administruje SAMRS, klesol v priebehu rokov 2011 – 2013 o 40 % (zo 6 mil. EUR
na 3,5 mil. EUR – pozri Tabuľku č. 3). 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 multilaterálnych finančných príspevkov medzinárod-
ným organizáciám – o 3 mil. EUR.

Svoje multilaterálne príspevky zvýšilo najmä MZVaEZ SR, ktoré významnejšie zvýši-
lo oproti roku 2012 príspevky do rozpočtu OSN a UNESCO a navyšovalo príspevky 
na OSN misie na Haiti, DR Kongo, Darfúre, Libanone, v Južnom Sudáne, Libérii, Fond
OSN pre budovanie mieru. Ministerstvo financií zase vykázalo vysoký príspevok 
pre Medzinárodný menový fond (o 1,8 mil. EUR). 

Naopak klesol objem bilaterálnych príspevkov do medzinárodných organizácií 
zo strany Ministerstva financií.  V roku 2013  MF SR neposkytlo nový príspevok do
EBOR v rámci Fondu technickej spolupráce SR a EBOR, do ktorého sa zapájajú
slovenské podnikateľské subjekty.  V roku 2012 bol príspevok vo výške 2,1 mil. EUR.

Je nutné však dodať, že náš podiel na rozpočte multilaterálnych organizácii je
minimálny a pohybuje sa rádovo v promile. Tomu samozrejme zodpovedá aj náš
vplyv na jej smerovanie a využitie zdrojov slovenských daňových poplatníkov.
Väčší dosah má Slovenská republika  na zdroje, ktoré poskytne prostredníctvom
bilaterálnych príspevkov a do trustových fondov.
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Dokument Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na rok
2013, schválený vládou SR vo februári 2013,  zadefinoval teritoriálne a sektorové pri-
ority, ciele slovenskej rozvojovej spolupráce, ako aj formy a modality na realizáciu
týchto cieľov.

Teritoriálne priority boli zadefinované nasledovne:
1. v rámci programového prístupu rozvojovej spolupráce: Afganistan, Južný
Sudán, Keňa;
2. v rámci technickej pomoci formou odovzdávania skúseností: Západný
Balkán (primárne Čierna Hora, Macedónsko a Srbsko), krajiny Východného part-
nerstva EÚ (primárne Ukrajina, Moldavsko, Bielorusko a Gruzínsko) a krajiny
Južného susedstva EÚ (so zameraním na Tunisko).

Širší záber krajín bol využitý pre modalitu vysielania dobrovoľníkov do rozvo-
jových krajín, ktorá sa realizovala najmä v krajinách subsaharskej Afriky (Keňa,
Južný Sudán, Burundi, Lesotho, Burkina Faso, Kamerun, Uganda, Rwanda), ako aj 
v Kirgizsku, Gruzínsku, v Afganistane, vo Vietname a v Kambodži. 

Ostatné krajiny, uvedené v tabuľke č. 4, boli príjemcami humanitárnej pomoci
(Sýria, Mali, Filipíny), alebo mikrograntov, poskytovaných zastupiteľskými úradmi SR
lokálnym inštitúciám, či krajiny, zaradené do programu CETIR.

Teritoriálne zameranie slovenskej ODA4.

Zdroj: Spracované na základe materiálu Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Sloven-
skou republikou v roku 2013

Graf 5: Teritoriálne zameranie bilaterálnej ODA SR poskytnutej cez MZVaEZ SR a SAMRS
v roku 2013
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Tabuľka č. 4: Výdavky na bilaterálnu ODA poskytnutú cez MZVaEZ SR a SAMRS v roku
2013 v porovnaní s rokom 2012 podľa teritoriálneho zamerania (vrátane mikrograntov, ná-
kladov na vysielanie dobrovoľníkov, humanitárnu pomoc a bilaterálne finančné príspevky)
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Najväčší podiel pomoci podľa regiónov v roku 2013 smeroval do Afriky (37 %),
avšak zaznamenávame pokles oproti roku 2012. Mierne klesli najväčší príjemcovia
oproti minulému roku – Keňa, Južný Sudán a Tunisko. 

Klesal aj objem pomoci pre región západného Balkánu, najmä v neprospech
Bosny a Hercegoviny, Macedónska a Kosova. Rovnako poklesla pomoc pre
Východné partnerstvo, najmä v neprospech Gruzínska a Bieloruska.   

Významný rast bol zaznamenaný v Ázii, a to z dôvodu poskytnutia finančného
príspevku do National Solidarity Programme for Afghanistan vo výške 1 mil. EUR.

Zdroj: Spracované na základe materiálu Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Sloven-
skou republikou v roku 2012 a 2013 
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Pokiaľ ide o slovenskú rozvojovú spoluprácu v krajinách, ktoré patria podľa klasifiká-
cie OECD/DAC k najchudobnejším krajinám sveta, oproti roku 2012 zaznamená-
vame v roku 2013 nárast podielu tých krajín, ktoré to potrebujú najviac, teda
najmenej rozvinutých a nízko príjmových krajín 64,48 % (oproti 55,14 % v roku 2012)
– Afganistan, Keňa, Južný Sudán - oproti krajinám so stredným príjmom – západný
Balkán, Východné partnerstvo, Tunisko. Nárast je spôsobený najmä zvýšeným
podielom pomoci pre Afganistan – z dôvodu poskytnutia finančného príspevku 
vo výške 1 mil. EUR do National Solidarity Programme. V roku 2012 sme v súlade
klasifikáciou OECD/DAC zaradili Južný Sudán medzi krajiny s nízkym príjmom, pre rok
2013 už bola táto krajina zaradená do kategórie najmenej rozvinutých krajín, čo má tiež 
štatistický vplyv na zvýšenie objemu slovenskej pomoci pre najchudobnejšie krajiny.

/ Pomoc najchudobnejším krajinám

Tabuľka č. 5: Poskytovanie ODA SR do rozvojových krajín podľa klasifikácie
OECD/DAC v roku 2013 (výdavky na bilaterálnu ODA poskytnutú cez MZVaEZ SR 
a SAMRS bez výdavkov realizovaných na Slovensku)

Zdroj: Spracované na základe materiálu Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej SR v roku 2013

Zdroj: Spracované na základe materiálu: Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Sloven-
skou republikou v roku 2012 a 2013 

Graf 6: Vývoj poskytovania ODA do rozvojových krajín podľa klasifikácie OECD/DAC
(MZVaEZ/SAMRS) v rokoch 2010 – 2013
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Bilaterálna ODA SR 2013 pod a
programových a projektových krajín

21%

15%

6%
23%

19%

4%

12%

Afganistan

Ke a

Ju•ný Sudán

Západný Balkán

Východné partnerstvo

Ju•né susedstvo

Ostatné krajiny

/ 4.2.  Nesúlad v teritoriálnom zameraní oficiálnej
rozvojovej pomoci SR
Objem bilaterálnej oficiálnej rozvojovej pomoci SR, ktorý smeroval do rozvojových kra-
jín, kategorizovaných podľa miery chudoby je však odlišný, pokiaľ k finančným tokom
realizovaným prostredníctvom MZVaEZ SR a SAMRS pripočítame aj financie, ktoré
smerovali z iných rezortov – konkrétne napríklad z Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR a Ministerstva vnútra SR,  a to najmä poskytovanie vládnych
štipendií a medzinárodné policajné misie.

Z tohto uhla pohľadu teritoriálne rozdelenie pomoci vyzerá tak, že poskytujeme
výrazne viac pomoci pre Západný Balkán a Východné partnertsvo, teda najmä 
do krajín so stredným príjmom.

Krajina/región
Západný Balkán (z toho Srbsko 58%: 1 109 845,18) 
Afganistan
Východné partnerstvo
Keňa
Ostatné krajiny
Južný Sudán
Južné susedstvo
Spolu

Objem ODA v EUR
1 925 455,90
1 811 059,73
1 650 376,70
1 239 943,31
1 058 653,70

520 465,11
301 749,54

8 507 703,99

Zdroj:  Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou republikou v roku 2013

Tabuľka č. 6: Bilaterálna ODA SR 2013 podľa programových a projektových krajín
(všetky rezorty)

Zdroj:  Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou republikou v roku 2013

Graf 7: Bilaterálna ODA SR 2013 podľa programových a projektových krajín (všetky rezorty)
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Oproti roku 2012 zaznamenávame zmenu v poklese podpory v oblasti vzdelávania
a zdravotníctva v prospech výrazného nárastu podpory budovania demokratic-
kých inštitúcií (štátnych inštitúcií), ktoré tak tvorí hlavnú sektorovú prioritu slovenskej
rozvojovej spolupráce. 

Sektorové zameranie oficiálnej rozvojovej
pomoci SR 

5.

Tabuľka č. 7: Výdavky na bilaterálnu ODA v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012
podľa sektorového zamerania (v %)

/  13

Sektorová priorita

Budovanie demokratických inštitúcií (vrátane témy bezpečnostná reforma)
Vzdelávanie (vrátane rozvojového vzdelávania v SR)
Zdravotníctvo
Občianska spoločnosť
Pôdohospodárstvo, potravinová bezpečnosť
Humanitárna pomoc (finančná pomoc)
Ochrana životného prostredia
Infraštruktúra (vodné hospodárstvo)
Odovzdávanie transformačných skúseností (CETIR)
Vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín
Budovanie trhového prostredia a podpora podnikania
Sociálna infraštruktúra a služby
Celkom

2013

20,79%
19,81%
12,42%
11,45%
10,76%

6,00%
5,50%
3,32%
3,02%
2,75%
2,48%
1,70%

100,00%

2012

10,89%
24,98%
18,33%
13,49%

9,65%
3,33%
6,06%
2,54%
2,79%
1,53%
2,83%
3,58%

100,00%
Zdroj: Výročné správy SAMRS 2012 a 2013

Zdroj: Spracované podľa údajov vo výročných správach SAMRS 2012 a 2013

Graf 8: Porovnanie oblastí podpory bilaterálnej ODA SR v roku 2013 a 2012
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/ 5.1. Sektorové zameranie bilaterálnych rozvo-
jových projektov podľa krajín 
V roku 2013 prebiehala realizácia projektov slovenskej rozvojovej spolupráce v jed-
notlivých programových a projektových krajinách zameraných na nasledovné témy:  

Keňa (18 prebiehajúcich projektov schválených v roku 2010 – 2013)
– zdravotníctvo – zavádzanie nových liečebných metód (larvoterapia), poskytovanie

zdravotných služieb izolovaným komunitám
– vzdelávanie – odborné vzdelávanie, IT vzdelávanie na stredných školách, remesel-

né zručnosti, vysokoškolské štúdium pre sociálne slabé skupiny 
– rozvoj poľnohospodárstva a potravinová bezpečnosť
– ochrana životného prostredia, transfer technológií v oblasti biodiverzity, prístup k pit-

nej vode

Južný Sudán (8 prebiehajúcich projektov)
– zdravotníctvo – prístup k základným službám, vzdelávanie zdravotného personálu,

znižovanie úmrtnosti detí a matiek
– 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 a chov dobytka

Srbsko (5 prebiehajúcich projektov)
– budovanie trhového prostredia
– reforma bezpečnostného sektora, Euroatlantická integrácia
– výstavba čističky a kanalizácie

Čierna Hora (4 prebiehajúce projekty)
– Európska integrácia (Národný konvent o EÚ), aproximácia práva EÚ
– Euroatlantická integrácia
– vodné hospodárstvo

Macedónsko (3 prebiehajúce projekty)
– budovanie trhového prostredia (protikorupčná iniciatíva podnikateľov, podpora

zamestnanosti)
– podpora občianskej spoločnosti (zapájanie analytikov a novinárov do verejnej poli-

tiky)

Bosna a Hercegovina (1 prebiehajúci projekt)
– rozvoj pracovných príležitostí pre marginalizované skupiny (obete nášľapných mín)

Moldavsko (7 prebiehajúcich projektov)
– podpora občianskej spoločnosti – dialóg s vládou
– Európska integrácia (Národný konvent o EÚ), dialóg o Európe
– e-learningové vzdelávanie na vysokých školách
– zavádzanie systému environmentálne vhodného nakladania s odpadom z elektric-

kých zariadení
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Bielorusko (3 prebiehajúce projekty)
– podpora občianskej spoločnosti a nezávislých médií
– vzdelávanie v oblasti zodpovedného podnikania 

Ukrajina (4 prebiehajúce projekty)
– Európska integrácia (Národný konvent o EÚ), vzdelávanie o EÚ na školách
– budovanie podnikateľského prostredia
– komplexný rozvoj vidieka

Gruzínsko (3 prebiehajúce projekty)
– reforma bezpečnostného sektora
– zvyšovanie transparentnosti systému verejného obstarávania
– manažment povodňových rizík

Tunisko (8 prebiehajúcich projektov)
– rozvoj občianskej spoločnosti
– domáci volebný monitoring
– reforma bezpečnostného sektora

Barma (1 prebiehajúci projekt)
– rozvoj občianskej spoločnosti

O dotácie na realizáciu projektov z bilaterálneho programu SlovakAid sa v otvorenej
súťaži môžu uchádzať všetky typy subjektov – verejné inštitúcie, podnikatelia či
mimovládne organizácie. V roku 2013 získali najvyšší podiel projekty mimovládnych
organizácií, avšak s poklesom o 14 %, rovnako aj vysoké školy – pokles o 10 %.  Stále
sa nezvýšilo zapojene podnikateľských subjektov, pre ktoré bola určená aj špeciál-
na schéma start-up grantov na rozbehnutie podnikateľských príležitostí v rozvojových
krajinách, avšak do schémy nebola podaná ani jedna žiadosť. 

Výrazne sa zvýšil objem pomoci, ktorý bol určený priamo lokálnym inštitúciám v rozvo-
jových krajinách, a to z dôvodu poskytnutého príspevku pre Národný program solida-
rity v Afganistane (National Solidarity Programme for Afghanistan).    

Možno tak konštatovať, že pri nezvyšujúcej sa celkovej bilaterálnej pomoci, klesá
objem pomoci, do ktorej sú zapojené slovenské subjekty (MVO, akademické
inštitúcie, podnikatelia), naopak narastá podiel bilaterálnej pomoci, realizovaný
cez medzinárodné organizácie alebo miestne vlády a ich inštitúcie. Takýto spôsob
pomoci nepomáha budovať slovenské kapacity zapájať sa do implementácie, budovať
partnerstvá, či priamo v cieľových krajinách vytvárať pozitívny obraz Slovenska ako
donora.

Realizátori projektov v rámci programu
SlovakAid  

6.

/ 15
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Tabuľka č. 8: Podiel rôznych typov inštitúcií na implementácii rozvojových projektov

Mimovládne organizácie (rozvojové projekty,
projekty globálneho rozvojového vzdelávania,
budovanie kapacít, vysielanie dobrovoľníkov,
humanitárna pomoc)
Príspevky lokálnym inštitúciám v rozvo-
jových krajinách (mikrogranty cez zastupiteľské
úrady pre lokálne inštitúcie, príspevky 
pre lokálne inštitúcie a vlády rozvojových krajín,
humanitárna pomoc)
Akademické inštitúcie (rozvojové projekty, pro-
jekty globálneho rozvojového vzdelávania,
vysielanie dobrovoľníkov)
Príspevky medzinárodným inštitúciám (vrá-
tane humanitárnej pomoci)
Podnikateľské subjekty (rozvojové projekty)
Štátne inštitúcie (rozvojové projekty)
Zväzy podnikateľov a obchodné komory
(rozvojové projekty, budovanie kapacít)
Celkom

51,50%

25,50%

8,90%

7,20%

3,75%
2,40%
0,75%

100,00%

65,73%

6,87%

18,14%

3,25%
2,83%
3,15%

100,00%

Zdroj:  Výročné správy SAMRS 2013 a 2012

2013 2012Typ inštitúcie

Nevyhodnocovali 
sme 

Zdroj: Spracované podľa údajov vo výročných správach SAMRS 2013 a 2012 

Graf 9: Porovnanie realizátorov bilaterálnej oficiálnej rozvojovej pomoci SR v roku 2013 
a 2012
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S cieľom podporiť konkrétne aktivity medzinárodných organizácií, ktoré realizujú 
v rozvojových krajinách, resp. aktivity implementované v rámci medzinárodných inici-
atív, poskytlo MZVaEZ SR v roku 2013 na základe rozhodnutia ministra
zahraničných vecí a európskych záležitostí viacero účelových finančných
príspevkov.

Celková výška príspevkov udelených na základe rozhodnutia ministra dosiahla
nezanedbateľnú výšku 1,32 mil. EUR. V záujme programového prístupu slovenskej
rozvojovej spolupráce by bolo vhodné prijať strategický dokument, na základe akých
teritoriálnych alebo sektorových priorít a ktorým medzinárodným alebo zahraničným
organizáciám sa budú príspevky tohto typu poskytovať. Z hľadiska transparentnosti 
a zvyšovania efektívnosti by bolo tiež potrebné monitorovať využitie týchto príspevkov.

Podľa doterajších informácií z MZVaEZ SR, napríklad najvyšší príspevok do Pro-
gramu národnej solidarity pre Afganistan nebol doposiaľ čerpaný. To znamená, že
už viac ako rok po jeho poskytnutí slovenskou stranou nebol využitý na konkrétne
rozvojové aktivity afganskou stranou. Je preto potrebné monitorovať jeho použitie 
v budúcich rokoch.

Iné formy rozvojovej spolupráce 7.
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/ 7.1. Finančné príspevky

Tabuľka č. 9: Účelové finančné príspevky na základe rozhodnutia ministra za-
hraničných vecí a európskych záležitostí roku 2013

Príspevok do Programu národnej solidarity pre Afganistan (National 
Solidarity Programme for Afghanistan). Cieľom programu je posilniť kapacity
afganských komunít v oblasti identifikácie, plánovania, riadenia a monitoringu
vlastných rozvojových projektov.
Príspevok do Zvereneckého fondu SR – UNDP. Financie boli využité aj na
monitoring slovenských rozvojových projektov a na vzdelávacie aktivity pri
príležitosti 10. výročia SlovakAid.
Príspevok pre UNOPS na projekt Atlas pre Tunisko
Príspevok pre UNDP na Fond pre budovanie mieru
Príspevok pre spoločný program vlády Čiernej Hory, UNDP a OBSE –
MONDEM. Program je zameraný na budovanie kapacít Čiernej hory v oblasti
demilitarizácie a bezpečné skladovanie ručných a ľahkých zbraní
Príspevok pre fond Spoločenstva demokracií – UNITED
Príspevok pre UNICEF na program eliminácie obrny vo svete so zameraním
na Afganistan
Príspevok pre UNODC na aktivity zamerané na oblasť boja proti terorizmu
(vzdelávanie sudcov a štátnych prokurátorov v agende medzinárodného
právneho rámca a stíhania terorizmu) v Čiernej Hore
Spolu

1 000 000

200 000

40 000  
30 500

15 000

14 702

10 000

8 000

1 318 202

Zdroj: Výročná správa SAMRS, rok 2013

Typ príspevku Suma v EUR
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR vykázalo v roku 2013
výdavky na pobyt študentov z rozvojových
krajín na Slovensku v celkovej výške 1,68
mil. EUR. 

Štipendiá sa poskytli 402 študentom zo
43 rozvojových krajín, z toho 48,76%
(196 študentov) z nich pochádza zo Srb-
ska.

Aj keď sa výdavky na utečencov a šti-
pendiá pre študentov z rozvojových krajín
započítavajú do oficiálnej rozvojovej
pomoci, nepredstavujú pre rozvojo-
vé krajiny reálny finančný transfer 
a ich dopad na rozvoj nie je možné jednoz-
načne posúdiť. Tieto prostriedky, ktoré tvo-
ria 4,7% z celkovej vykázanej oficiálnej
rozvojovej pomoci SR, ostávajú na
Slovensku. Zatiaľ neexistujú štatistiky,
koľkí zo študentov sa vrátia do svojej
domovskej krajiny a neexistuje ani mecha-
nizmus, ako štúdium na Slovensku pod-
mieniť návratom do domovskej krajiny. 

Výdavky na utečencov vo výške 0,726
mil. EUR vykázalo Ministerstvo vnútra
SR. Finančné prostriedky sa použili na
financovanie poskytovania pomoci žia-
dateľom o azyl a azylantom. 

/ 7.2. Výdavky na utečencov a štipendiá 

/ 7.3. Humanitárna pomoc  
Zdroj:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2014

Graf 10: Oficiálna rozvojová pomoc (ODA) poskytnutá na zahraničných štipendistov vlády
SR, ktorí v roku 2013 študovali na verejných vysokých školách v Slovenskej republike

V roku 2013 poskytlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí finančnú
humanitárnu pomoc a Ministerstvo vnútra SR materiálnu pomoc v celkovej výške 
367 234 EUR. V porovnaní s rokom 2012, kedy sa poskytla humanitárna pomoc len 
v objeme 323 500 EUR, tak došlo k miernemu nárastu.

MV SR poskytlo materiálnu humanitárnu pomoc pre Bosnu a Hercegovinu, pre
utečencov zo Sýrie v Bulharsku a pre Afganistan v celkovej výške 117 362 EUR. 

Finančná humanitárna pomoc, ktorá je v gescii MZVaEZ SR sa v roku 2013 realizo-
vala formou siedmich finančných príspevkov medzinárodným a lokálnym zahraničným
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organizáciám alebo štátnym inštitúciám, spolu vo výške 249 872 EUR. Najväčší
finančný príspevok na humanitárnu pomoc v roku 2013 bol určený pre sýrskych
utečencov v sume 150 000 EUR.

Zdroj:  Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou republikou v roku 2012 a 2013

Graf 11: Oficiálna humanitárna pomoc SR v rokoch 2013 a 2012

Finančná humanitárna pomoc sa v súlade s Mechanizmom poskytovania huma-
nitárnej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia udeľuje na základe rozhodnu-
tia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Realizácia oficiálnej humanitárnej pomoci prostredníctvom slovenských subjek-
tov zvyšuje vizibilitu Slovenskej republiky ako donora v teréne a pomáha
budovať kapacity slovenských humanitárnych organizácií. Napriek tomu, počas
roka 2012 oficiálna humanitárna pomoc nebola realizovaná prostredníctvom sloven-
ských organizácií a v roku 2013 sa situácia výraznejšie nezmenila. 

V roku 2013 bol poskytnutý väčší finančný príspevok pre slovenskú mimovládnu
organizáciu AFAN (Združenie priateľov Afganistanu), ktorý slúži na dofinancovanie
projektu realizovaného v rokoch 2011 – 2013 z programu rozvojovej pomoci SlovakAid.
Projekt sa týka výstavby multifunkčného centra v priestoroch univerzity v Kunduze,
ktoré má slúžiť na vzdelávacie a kultúrne aktivity, ako je služba knižnice, prístup k inter-
netu, konferenčná sála. Intervencia však nesie charakter rozvojovej, nie human-
itárnej pomoci, ktorú Zákon č. 617/2007 Z.z. o oficiálnej rozvojovej pomoci SR defi-
nuje ako prejav solidarity s ľuďmi v núdzi, ktorej podstatou je pomoc, podpora,
záchrana životov, ľudskej dôstojnosti a zmierňovanie utrpenia ľudí v prípade prírod-
ných katastrof, kríz spôsobených človekom, stavu hladu a podvýživy alebo v porov-
nateľných núdzových situáciách, ako aj preventívne a pohotovostné programy, najmä
v obzvlášť rizikových oblastiach.

Za dlhodobo pretrvávajúci problém však možno označiť to, že neexistuje mechaniz-
mus, ako sa v transparentnej súťaži o finančné príspevky na humanitárnu
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pomoc môžu uchádzať slovenské organizácie. Podľa súčasnej legislatívy  existuje
iba možnosť poskytovať finančné príspevky medzinárodným a zahraničným subjek-
tom. Aktuálny Zákon o oficiálnej rozvojovej pomoci (č. 617/2007), umožňuje pre
slovenské subjekty iba systém prideľovania dotácií, čo je však časovo a adminis-
tratívne náročný systém a nevyhovuje kritériám urgentnosti v prípade humanitárnej
pomoci. MZVaEZ SR aj z tohto dôvodu pripravuje novelizáciu predmetného zákona. 
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Tabuľka č. 10: Čerpanie finančných prostriedkov na oficiálnu humanitárnu pomoc SR
v roku 2013

AFAN (Združenie priateľov Afga-
nistanu, SR)

Ústredie ekumenickej pastorač-
nej služby v OS SR a OZ SR 
a Evanjelická diakonia ECAV 
na Slovensku – distribúcia pre-
behla na leteckej základni 
v Kandaháre
Evanjelická diakónia ECAV 
na Slovensku

Pravoslávna cirkevná obec
Pstriná
Červený kríž – lokálne pobočky 
v obciach Foča a Čajnice

Vláda Filipínskej republiky

Medzinárodný výbor Červeného
kríža
Bulharský Červený kríž

Medzinárodný výbor 
pre UNICEF
Ministerstvo vnútra Bulharskej
republiky

Finančná pomoc - vybavenie
multifunkčného centra 
v provincii Kunduz
Materiálna pomoc – núdzové
ubytovanie a stravovanie a
lekárske ošetrenie pre
afgánske obyvateľstvo 
v provincii Kandahár

Finančná pomoc pre afgan-
skych občanov v provincii
Kandahár
Financovanie detského tábo-
ra pre bieloruské deti 
Materiálna pomoc  v obciach
Foča a Čajnice (oblečenie,
obuv a spacie vaky a elektro-
centrály) 
Finančná pomoc – odstraňo-
vanie následkov tajfúnu
Haiyan
Finančná pomoc pre Mali

Finančná pomoc         
pre sýrskych utečencov
Finančná pomoc 
pre sýrskych utečencov
Materiálna pomoc – núdzové
ubytovanie pre sýrskych
utečencov v Bulharsku

30 372

22 290

1 000

8 500

64 287

20 000

40 000

100 000

50 000

30 785

367 234

Zdroj: Výročná správa SAMRS 2013

Krajina Príjemca pomoci Typ pomoci EUR

Afganistan

Afganistan

Afganistan

Bielorusko

Bosna a
Hercegovina

Filipíny

Mali

Sýria

Sýria

Sýria

Spolu

/ 7.4. Mikrogranty
Mikrogranty sú finančné príspevky, ktoré umožňujú slovenským zastupiteľským úradom
veľmi rýchlo a adresne reagovať na problémy a potreby partnerskej krajiny. Zas-
tupiteľské úrady v partnerských krajinách mohli aj v roku 2013 predkladať svoje návrhy
na financovanie mikrograntov pre lokálne inštitúcie, pričom je pre jeden projekt
stanovený finančný limit vo výške 5 000 EUR. Okrem finančných príspevkov je to je-
diná modalita oficiálnej rozvojovej pomoci SR, ktorá je otvorená priamo pre subjekty 
z cieľových krajín.
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V roku 2013 bolo schválených 60 mikrograntov v 12 krajinách. Počas roka 2013 bola
v rámci mikrograntov vyplatená suma 313 103 EUR. Počet minigrantov a prijí-
mateľských krajín v porovnaní s rokom 2012 mierne klesol. 

Počet udelených mikrograntov záleží na aktivite príslušného ZÚ. V súčasnosti je táto
modalita využívaná najmä v Keni a v krajinách západného Balkánu. Naproti tomu je
málo využívaná v krajinách Východného partnerstva. Pre porovnanie, v roku 2011 bolo
v Bielorusku udelených 16 mikrograntov a v rokoch 2012 a 2013 už len po 2 mikro-
granty. 

Počet udelených mikrograntov súvisí aj s obmedzeným prístupom lokálnych
organizácií k informáciám o tejto možnosti. Informácie možno získať len na
webových stránkach ZÚ v Nairobi, Belehrade, Pekingu (teritoriálna pôsobnosť aj pre
Mongolsko), Kyjeve. ZÚ v Podgorici, Tirane a Hanoji uvádzajú informácie len v sloven-
skom jazyku.

Tabuľka č. 11: Prehľad mikrograntov schválených v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 

Krajina
Keňa
Srbsko, Kosovo
Bosna a Hercegovina
Mongolsko
Kambodža
Moldavsko
Ukrajina
Bielorusko
Albánsko
Čierna Hora
India
Vietnam
Nigéria
Gruzínsko
Kazachstan
Irak
Izrael
Celkom

15
9+10

9
5
2
-
2
2
1
2
1
2
-
-
-
-
-

60

16
22
7
3
1
5
3
2
3
-
-
-
1
1
1
1
1

67

Zdroj: Výročné správy SAMRS 2012 a 2013

Počet mikrograntov v 2013 Počet mikrograntov v 2012

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí už od roku 2011 realizuje pro-
gram technickej pomoci s názvom Centrum pre transfer skúsenosti z integrácie
a reforiem (CETIR) partnerským krajinám. Jeho cieľom je prehlbovať kontakty sloven-
ských expertov s predstaviteľmi štátnych orgánov a občianskej spoločnosti krajín
západného Balkánu a Východného partnerstva EÚ, ale aj ďalších krajín, ktoré o to pre-
javia záujem. Pri realizácii jednotlivých aktivít sa kladie dôraz najmä na konzultácie 
o konkrétnych otázkach reformných a integračných procesov. 

/ 7.5. Zdieľanie transformačných skúseností – Pro-
gram CETIR 
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V rámci programu CETIR sa v roku 2013 realizovalo 27 projektov (v roku 2012 ich
bolo len 23) v 11 krajinách pre 122 účastníkov – Macedónsko (4), Bosna a Hercego-
vina (2), Srbsko (9), Čierna Hora (5), Moldavsko (1), Ukrajina (1), Gruzínsko, Tunisko
(1), Egypt (1), Afganistan (1), Irak (1), Čína (1) a pracovný seminár pre krajiny
Východného partnerstva zameraný na reformu väzenstva.

Celková suma, vyplatená v roku 2013 na program CETIR bola 125 929 EUR (v roku
2012 boli náklady na aktivity CETIR o niečo vyššie: 128 599 EUR). 

Náklady na administráciu programu v roku 2013 predstavovali 33 % z celkových nák-
ladov, náklady na študijné návštevy v SR 48%, náklady na vyslanie 17 slovenských
expertov do zahraničia 11 % a náklady na pracovný seminár pre krajiny Východného
partnerstva 8 %. Jednotlivé projekty sa zameriavali na nasledovné aktivity a témy:

Tabuľka č. 12: Prehľad štruktúry nákladov programu CETIR v roku 2013

48%
33%
11%
8%

100%
Zdroj: Výročná správa SAMRS 2013

pomer k celkovým 
nákladom programuTyp nákladov programu CETIR

Náklady na študijné návštevy v SR
Administrácia programu 
Náklady na vyslanie 17 slovenských expertov do zahraničia
Náklady na pracovný seminár pre krajiny Východného partnerstva
Celkom

1) Študijné cesty v SR:

legislatíva EÚ pre rôzne druhy výrobkov, politika kvality, zahraničná politi-
ka, hmotné rezervy, správa lesov, migrácia, sociálna inklúzia Rómov, voľný
pohyb tovaru
justičné štatistiky, boj proti organizovanému zločinu a korupcii, justičná
akadémia, evaluácia vzdelávacieho systému štátnou inšpekciou
technické predpisy motorových vozidiel, ochrana spotrebiteľa, voľný pohyb
tovaru, systém oficiálnej rozvojovej pomoci
zahraničná politika
európska integrácia
ochrana a repatriácia kultúrneho dedičstva
študijná cesta sudcov Najvyššieho ľudového súdu Čínskej ľudovej repub-
liky

Srbsko

Čierna Hora

Macedónsko

Bosna a Hercegovina
Ukrajina
Irak

Čína

2) Vyslania slovenských expertov do zahraničia:

3) Iné aktivity: Pracovný seminár pre zástupcov 6 krajín Východného partners-
tva na tému reformy väzenstva pod záštitou Európskej komisie.

panelista na tému ekonomické reformy, konferencia V4 v Káhire
expertná cesta zamestnancov MV SR – téma migrácia
pracovná cesta zamestnancov MZVaEZ SR v rámci iniciatívy Democratic
Partnership Challenge/Task Force Tunisia
expertná cesta zamestnancov ÚRSO SR – na tému energetika
účasť zástupcov MZVaEZ SR a MO SR na seminári CENAA – téma
bezpečnostná reforma
zahraničná pracovná cesta veľvyslanca SR (ZÚ Teherán) do Kábulu – účasť
na odovzdávaní projektov financovaných zo SlovakAid afgánskej strane

Egypt
Moldavsko

Tunisko

Srbsko

Bosna a Hercegovina

Afganistan
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Program CETIR sa stále rozvíja a má dobrú odozvu v zahraničí, navyše zapája 
do rozvojovej pomoci viaceré slovenské ministerstvá a inštitúcie.

Stojí však za úvahu prehodnotiť započítavanie nákladov na pracovné cesty zástup-
cov MZVaEZ SR, súvisiace s monitoringom projektov SlovakAid, do programu
zdieľania transformačných skúseností.  

Bolo by potrebné tiež citlivejšie pristupovať k výberu aktivít. Študijná cesta sudcov
Najvyššieho ľudového súdu Čínskej ľudovej republiky, ktorá prebehla na pozvanie
predsedu Najvyššieho súdu SR nemôže byť pokladaná za vhodnú aktivitu programu.
V oblasti zdieľania tranzičných skúsenosti by SR mala ponúknuť svoje „best
practices“ v tých oblastiach a inštitúciách, ktoré sú považované na Slovensku, ale
aj v zahraničí za dôveryhodné a úspešné. Zároveň by SR mala ponúkať tieto
skúsenosti takým inštitúciám z rozvojových krajín, ktoré uplatňujú, respektíve
majú záujem začať uplatňovať demokratické princípy v súlade s medzinárodnými
štandardami. Navyše, pokiaľ niektorá zo slovenských štátnych inštitúcií má záujem
pozývať zahraničné návštevy podľa vlastného výberu, mala by na to využiť svoj vlastný
rozpočet.

V spolupráci s Platformou MVRO bol v marci 2012 spustený  Program Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) na vysielanie
dobrovoľníkov  do rozvojových krajín v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci SR
(ďalej len Program). Vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín, ako súčasť ODA
SR, sa zameriava na budovanie kapacít slovenských odborníkov, dobrovoľníkov a oso-
bitne mladých ľudí. Cieľom je jednak vysielanie mladých ľudí za účelom získavania
osobných skúseností s rozvojovou problematikou alebo vysielanie skúsených
rozvojových pracovníkov, ktorí sú ochotní bez nároku na odmenu odovzdávať svoje
skúsenosti lokálnym komunitám či  inštitúciám v rozvojových krajinách.

V období 2012 – 2013 bolo vyslaných za podpory programu SlovakAid 40
dobrovoľníkov, z toho takmer 80% žien, do 16-tich rôznych rozvojových krajín sveta. Do
Programu sa doteraz zapojilo 11 vysielajúcich organizácií, z toho 2 univerzity 
a 9 mimovládnych organizácií. Ide najmä o subjekty, ktoré majú výraznú prítomnosť 
v teréne, prebiehajúce vlastné projekty financované zo SlovakAid alebo z iných zdrojov,
zastúpenie v medzinárodných zoskupeniach a sieť lokálnych partnerov – ako sú
sociálne či zdravotné zariadenia, krízové centrá, školy – v rámci ktorých prebiehal výkon
dobrovoľníckej služby. 

Najväčší podiel dobrovoľníckych projektov tvorili projekty v oblasti sociálneho
rozvoja, sociálnej práce a poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo vzdeláva-
nia. Menší počet projektov sa venoval  napr. podpore malého a stredného podnikania či
podpore občianskej spoločnosti. Väčšina intervencií bola založená na priamom posky-
tovaní služieb príjemcom pomoci, v menšej miere išlo o poskytovanie know-how.

/ 7.6. Vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových
krajín 
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Tabuľka č. 13: Vývoj programu MZVaEZ na vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín

Zdroj: Výročné správy SAMRS 2012 a 2013

2013 2012
Počet vyslaných  dobrovoľníkov

Počet krajín vyslania dobrovoľníkov

Prostriedky vynaložené 
na vysielanie dobrovoľníkov

24
9 (Keňa, Gruzínsko, Kambodža,

Južný Sudán, Rwanda,
Uganda,Lesotho, Afganistan, 

Vietnam)

114 717 EUR

16
9 (Keňa, Gruzínsko, Kirgizsko,

Kambodža, Južný Sudán,
Lesotho, Burkina Faso, Burundi,

Kamerun)

69 364 EUR

Tabuľka č. 14: Zoznam krajín, vysielajúcich organizácií a počty vyslaných dobrovoľníkov

Zdroj: Výročná správa SAMRS 2013 a MZVaEZ

Cieľová krajina
vyslania 

dobrovoľníkov

Počet
vyslaných

osôb
Vysielajúce organizácie

o.z. eRko HKSD (3), o.z. Dvojfarebný svet (1), Nadácia Pontis (2),
o.z. SAVIO (2), Trnavská univerzita v Trnave (1), Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (1)
GLEN Slovakia (2), Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj (2)
o.z. Dvojfarebný svet
o.z. SAVIO
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Slovenská katolícka charita
o.z. Dvojfarebný svet
o.z. Človek v ohrození
ADRA Slovensko

Keňa

Gruzínsko
Kambodža
Južný Sudán
Rwanda
Uganda
Lesotho
Afganistan
Vietnam
Spolu

10

4
3
2
1
1
1
1
1
24

V roku 2013 bolo všetkých  24 dobrovoľníkov vyslaných prostredníctvom sloven-
ských mimovládnych organizácií alebo univerzít a boli umiestnení najmä v projek-
toch u lokálnych partnerov. 

Ako pozitívny krok treba hodnotiť trend zvyšovania rozpočtu na vysielanie
dobrovoľníkov do rozvojových krajín, čo prispieva k budovaniu kapacít a zvyšovaniu
skúseností Slovákov s terénnou prácou v rozvojových krajinách a tiež s budovaním
povedomia verejnosti, keďže dobrovoľníci sú po návrate na Slovensko zapájaní do šíre-
nia osvety o rozvojovej spolupráci a globálnych témach. Úspech programu ovplyvňuje
aj to, že je na rozdiel od dotačných  schém SAMRS administratívne nenáročný a priazni-
vo nastavený tak voči žiadateľom, ako aj partnerom v rozvojových krajinách. 

V roku 2013 boli  aktivity zamerané na globálne rozvojové vzdelávanie podporené
sumou  90 947 EUR. V rámci implementácie Národnej stratégie pre globálne vzdelá-
vanie na roky 2012 – 2016 (ďalej len Stratégia)  sa postupovalo podľa Akčného plánu
pre plnenie úloh vyplývajúcich z uvedenej stratégie na rok 2013.  MZVaEZ SR, 
v spolupráci s rezortom školstva a zapojenými mimovládnymi organizáciami, vypraco-
valo vyhodnotenie a následne nový Akčný plán na rok 2014, ktorý tvorí prílohu novej
Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce na roky 2014 – 2018. 

/ 7.7. Globálne rozvojové vzdelávanie
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Z uvedeného hodnotenia uplynulého Akčného plánu 2013 vyplynulo, že väčšina úloh sa
posúva na plnenie na ďalšie obdobie. Najdôležitejší predpoklad napĺňania cieľov
Stratégie je intenzívna spolupráca oboch dotknutých rezortov zodpovedných za jej
napĺňanie, vrátane adekvátneho finančného zabezpečenia aktivít. Avšak táto,
jedna z pravidelne sa opakujúcich úloh v Akčnom pláne - prehĺbenie spolupráce rezor-
tov zodpovedných za problematiku GRV  - je dlhodobo nenaplnená, keďže zapojenie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu stále nemožno považovať za dostatočné. 

Vzhľadom na to, že zo strany MŠVVaŠ SR nie sú doteraz vyhradené adekvátne zdroje
na implementáciu Stratégie, je treba skonštatovať, že finančná podpora zo strany
MZVaEZ SR nepostačuje na pokrytie aktivít tak, aby sa zodpovedne a udržateľne
napĺňala prijatá Stratégia. 

V grantovej výzve SAMRS v roku 2013 mohli byť podporené len 4 projekty globálne-
ho rozvojového vzdelávania, v kontrahovanej sume 80 431 EUR.

Zvyšovanie povedomia verejnosti o globálnych témach a rozvoj kritického myslenia
občanov SR v týchto témach vedie k hlbšiemu porozumeniu diania vo svete. Aktivity
realizované v rámci ODA SR potrebujú silnú podporu a porozumenie ako zo strany ve-
rejnosti tak i rozhodovateľov. Preto je väčšia podpora GRV nevyhnutným predpok-
ladom kvantitatívneho i kvalitatívneho rastu slovenskej rozvojovej spolupráce. 

Transparentnosť rozvojovej pomoci je dnes vnímaná ako nevyhnutná podmienka 
pre dosiahnutie efektívnosti rozvojovej spolupráce. Zároveň je nástrojom kredibility 
a dôveryhodnosti, čo požadujú občania u nás i v rozvojových krajinách.

O zvýšenie transparentnosti pomoci s cieľom zvýšiť jej efektívnosť v boji proti chudobe
sa usiluje Medzinárodná iniciatíva za transparentnosť pomoci (International Aid
Transparency Initiative - IATI)4. Je stále jedinou cestou ako môžu donori otvorene
zdieľať informácie o pomoci, ktoré sú aktuálne, komplexné, porovnateľné a dostupné. 

Od roku 2011 vydáva organizácia Publish What You Fund5 index transparentnosti
pomoci. Zo štatistík v roku 2013 môžeme vidieť, že pokrok v transparentnosti pomoci 
v rámci EÚ je veľmi nejednoznačný.  K určitému pokroku došlo, ale zjavne nie k dosta-
točnému.  Ak chcú členské štáty naozaj pokročiť v miere transparentnosti do konca roku
2015, mali by začať publikovať dáta v IATI, čo najskôr. 

Tabuľka č. 15: Schválené projekty globálneho rozvojového vzdelávania v roku 2013

Zdroj: Výročná správa SAMRS 2013

Kontraktor Projekt Kontrahovaná suma

CEEV Živica 

Človek v ohrození

Nadácia Pontis

Vysoká škola múzických umení

Celkom

30 754

31 618

9 435

8 624

80 431

Globálne vzdelávanie na Fakulte ekológie 
a environmentalistiky TU vo Zvolene
Afrika bez mýtov
Globálna univerzita II: Podpora diškurzu
rozvojového vzdelávania na vysokých školách
Zachráň si svojho Afričana

Transparentnosť rozvojovej spolupráce8.
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Podľa indexu transparentnosti pomoci 2013 sa Slovenská republika umiestnila 
na 55. mieste spomedzi 67 hodnotených donorov.6 V roku 2013 dosiahla SR
skóre 11,98 %, čo predstavuje pokles oproti roku 2012, kedy podľa indexu transpa-
rentnosti pomoci dosiahla 20 %. Slovensko sa tak umiestnilo v poslednej kategórii.7

Česká republika skončila na 35. mieste, čo ju posunulo do kategórie o stupeň vyššie.
Z krajín V4 sa za Slovenskom rovnako v poslednej kategórii umiestnilo Poľsko na 57.
mieste a Maďarsko na 64. mieste. V rámci indexu transparentnosti pomoci dosiahli
členské štáty EÚ úroveň len 23% transparentnosti.

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu podľa indexu trans-
parentnosti pomoci z roku 2013 zverejňovala iba 5 % údajov, ktoré index sledoval
vo formáte CSV/Excel a 27 % bolo  dostupných vo formáte PDF. Uverejňovanie
dát vo formáte PDF je lepšie ako neuverejňovať informácie vôbec, avšak formát PDF
resp. formát interaktívnych máp sa ťažko využíva na analýzu a opätovné použitie dát.
Zverejňovanie dát samo o sebe teda nestačí. Je potrebné pozrieť sa na praktic-
kosť použitia formátu, v ktorom sú publikované. Dáta sa analyzujú, opätovne
používajú a porovnávajú, preto je potrebné, aby boli dostupné vo vhodnom formáte
pre potrebu ďalšieho štatistického spracovania a hodnotenia. 

Slovenská republika sa v súlade so záväzkami 4. Fóra na vysokej úrovni o efektívnos-
ti pomoci v Busane (Južná Kórea, 2011) zaviazala podniknúť kroky k zvýšeniu efek-
tívnosti a transparentnosti rozvojovej spolupráce do roku 2015. Plán implementácie
spoločného štandardu, ktorý bol uverejnený v novembri 2012, je potrebné aktu-
alizovať a najneskôr do decembra 2015 by sa SR mala prihlásiť k IATI. 

SR bola účastníkom Globálneho partnerstva pre efektívnu rozvojovú spoluprácu,
ktoré sa konalo v Mexiku v apríli 2014. Tento summit potvrdil záväzok urýchliť snahy
zverejňovať aktuálne, komplexné, porovnateľné a predvídateľné informácie 
o spolupráci v súlade s IATI do roku 2015 ako aj zlepšiť kvalitu uverejňovaných úda-
jov. 

4 www.aidtransparency.net
5 www.publishwhatyoufund.org
6 http://ati.publishwhatyoufund.org/donor/slovakia/
7 Index transparentnosti pomoci zatrieďuje donorov do 5 kategórií podľa skóre, ktoré dosiahli:
veľmi dobré, dobré, priemerné, slabé, veľmi slabé. 
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Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) definuje koherenciu politík
pre rozvoj ako snahu zabezpečiť, aby ciele a výsledky rozvojovej politiky vlády
rozvinutej krajiny neboli oslabované inými politikami tej istej vlády, ktoré majú
dopad na rozvojové krajiny. Koherencia politík pre rozvoj (Policy Coherence for Deve-
lopement - PCD) je dôležitá i z hľadiska zefektívňovania rozvojovej spolupráce a zod-
povednosti voči daňovým poplatníkom. 

Koherencia politík pre rozvoj je formálne súčasťou oficiálnej rozvojovej pomoci od pri-
jatia zákona o oficiálnej rozvojovej pomoci č. 617/2007. Mechanizmus uplatňovania
tohto princípu je však v Slovenskej republike v počiatočných štádiách tvorby. 

V septembri 2013 sa Slovenská republika stala členom Výboru pre rozvojovú
pomoc OECD. Ako člen OECD DAC by mala SR zaviesť do praxe odporúčania, ktoré
výbor vypracoval v rámci tzv. DAC Special Review of the SR8 a to: prijať politický
záväzok, vybudovať inštitucionálny mechanizmus na koordináciu politík 
a zaviesť systém monitoringu, analýz a reportovania.

Koherencia politík pre rozvoj bola uvedená ako téma Koordinačného výboru ODA,
ktorý sa konal v novembri 2013. Pre porozumenie konceptu je potrebné venovať sa jej
intenzívnejšie nielen na informatívnej úrovni, ale na úrovni sledovania politík jed-
notlivých rezortov. Na zabezpečenie koherencie politík v praxi je preto potrebné
vytvoriť medzirezortnú pracovnú skupinu PCD zloženú zo zástupcov príslušných
ministerstiev na úrovni odborov. Táto medzirezortná pracovná skupina by mohla byť
zriadená formou podvýboru Koordinačného výboru a premietala by do praxe témy
koherencie politík pre rozvoj otvorené na Koordinačnom výbore. 

Zabezpečenie súladu rôznych politík s rozvojovými cieľmi vyžaduje poznanie situácie
priamo v rozvojových krajinách. V súčasnosti je nedostatok mechanizmov na identi-
fikovanie konkrétnych negatívnych dopadov politík EÚ na životy ľudí v rozvojových
krajinách. To otvára priestor na spoluprácu so širokým spektrom aktérov: so ZÚ 
v rozvojových krajinách, SAMRS, MVO, akademickými inštitúciami či podnikateľskými
subjektmi  prítomnými v teréne i so širšou sférou organizácií občianskej spoločnosti,
ako i s univerzitami, ktoré majú kapacitu realizovať výskum a venovať sa nekoherent-
ným politikách napr. v rámci záverečných prác študentov. Zriadenie externého porad-
ného orgánu PCD by mohlo zabezpečiť spoluprácu týchto aktérov.

V neposlednom rade je nevyhnutné sústrediť pozornosť i na osvetu a zapájanie 
do témy zástupcov NR SR a Európskeho parlamentu, ktorí prijímajú legislatívu 
na národnej i európskej úrovni. Keďže 80 % národnej legislatívy pochádza z EÚ, neko-
herentné politiky EÚ sa môžu premietnuť aj na národnú úroveň. 

Rok 2013 bol rokom tvorby novej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR 
na roky 2014 – 2018.9 Koherencia politík pre rozvoj je popri efektívnosti definovaná
ako jeden  zo základných princípov rozvojovej spolupráce. MZVaEZ SR si stanovilo
za cieľ do roku 2016 vypracovať Stratégiu koherencie politík pre rozvoj, preto je
nevyhnutné venovať sa v nasledujúcom období príprave mechanizmov na jej imple-
mentáciu.

Koherencia politík pre rozvoj9.

8 www.oecd.org/development/peer-reviews/49512222.pdf 
9 www.mzv.sk
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Zvýšiť pomer dvojstrannej pomoci na rozvojové projekty a projekty rozvo-
jového vzdelávania administrované prostredníctvom agentúry SAMRS, ktorý
zaznamenal v roku 2013 výraznú klesajúcu tendenciu oproti roku 2011
(o 40 %), a to najmä v dôsledku zvyšovania finančných príspevkov, ktoré sú
poskytované z rozhodnutia MZVaEZ SR;

Vytvoriť programové prístupy k financovaniu pomoci vo vybraných kra-
jinách; podporovať kľúčové subjekty rozvojovej spolupráce formou dlhodobe-
jších programových kontraktov; realizovať programové zámery aj formou
verejných súťaží, tendrov;

Upraviť legislatívu tak, aby bolo možné realizovať transparentnú schému
pre poskytovanie finančných príspevkov na humanitárnu pomoc
slovenským organizáciám; 

Vypracovať stratégiu a transparentné kritériá poskytovania a monitorova-
nia bilaterálnych príspevkov medzinárodným alebo lokálnym organizáciám;

Implementovať stratégiu zapájania podnikateľských subjektov do slo-
venskej rozvojovej pomoci tak, aby existovali modality a finančné zdroje 
na podporenie projektov s udržateľným podnikateľským zámerom, ktoré
napomôžu ekonomickému rastu a tvorbe pracovných príležitostí v cieľovej
krajine; 

Zvýšiť pozornosť venovanú multilaterálnej pomoci napr. cez koordinovane-
jší prístup k sformulovaniu cieľov národného programu v tejto oblasti;

Koordinovať teritoriálne zameranie oficiálnej rozvojovej pomoci, ktorá je
v kompetencií iných rezortov; 

Reformovať systém SlovakAid tak, aby bol priaznivo nastavený slovenským
subjektom, ktoré sú hlavnými realizátormi ODA. Znížiť administratívnu
náročnosť implementácie projektov, zaviesť pravidelný monitoring 
a kvalitnú obsahovú evaluáciu všetkých intervencií;

Budovať kapacity všetkých subjektov zapojených do ODA a to tak 
na strane MZVaEZ, SAMRS, ako aj na strane potenciálne implementujú-
cich subjektov (MVO, verejných inštitúcií, samospráv, súkromných firiem), 
a vyčleniť na to potrebné zdroje. Viac zapájať slovenských expertov 
z rôznych oblastí do programovania a implementácie ODA.

/ 28

Odporúčania Platformy MVRO 
pre ďalšie smerovanie slovenskej 
rozvojovej spolupráce

8.

brozura A5 013.qxp  12.6.2014  9:05  Page 31



Rozvíjať trilaterálnu spoluprácu s vyspelejšími donormi a reálne pod-
porovať zapojenie slovenských subjektov do implementácie rozvojových 
a vzdelávacích projektov EÚ.

Pokračovať v podpore projektov globálneho a rozvojového vzdelávania
na Slovensku a presadzovať tieto témy v spolupráci s Ministerstvom škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR ako súčasť učebných osnov všetkých
typov škôl na Slovensku.

Postupovať v súlade s odporúčaniami OECD ku koherencii politík 
pre rozvoj: 
- prijať politický záväzok celej vlády k jej implementácii; 
- vytvoriť mechanizmy koordinácie politík;
- vytvoriť systémy monitorovania, analýz a reportovania.

Posilniť dialóg a medzirezortnú spoluprácu v oblasti koherencie politík pre
rozvoj konkrétnymi krokmi: 
- zapojiť rezort hospodárstva a zosúladiť obchodné a rozvojové politiky SR;
- zintenzívniť prácu Koordinačného výboru ODA SR a vytvoriť medzirezort-

nú skupinu PCD zloženú zo zástupcov príslušných ministerstiev na úrovni
odborov, ktorá bude konzultovať dopady politík na rozvojové ciele a bude
zabezpečovať elimináciu nekoherentných politík SR a EÚ;

- zriadiť externý poradný orgán PCD, ktorý sa bude zaoberať prípadmi
nekoherencie z rozvojových krajín; 

- zabezpečiť spoluprácu všetkých aktérov tvorby politík vrátane poslancov
NR SR a EP;

- v správe Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci SR za predchádzajúci rok
zahrnúť kapitolu o implementácii PCD.

Pokračovať vo zvyšovaní transparentnosti dát o poskytovanej pomoci
a na stránke www.slovakaid.sk zverejňovať dáta vo formáte vhodnom 
na analýzu, opätovné použitie a porovnávanie dát.

Podniknúť kroky k zvýšeniu efektívnosti a transparentnosti v súlade 
so záväzkami 4. Fóra na vysokej úrovni o efektívnosti pomoci v Busane;
aktualizovať plán implementácie spoločného štandardu a najneskôr 
do decembra 2015 publikovať dáta v IATI. 

/ 29
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CETIR 
DAC
DCAF

EBOR
EDF 
EED
EIB 
EUBAM 
EÚ 
HND (GNI) 
IMF 
IOM

IVF 
LDCs 
MF SR 
MŠVVaŠ SR 
MV SR
MVO
MZVaEZ SR

NP ODA
ODA
OECD

OSN
Platforma MVRO  
SAMRS 
UNDP

UNHCR 

WTO 
ZÚ SR 

Centrum na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem
Výbor pre rozvojovú spoluprácu (Development Assistance Committee)
Centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (Democratic Control of
Armed Forces)
Európska banka pre obnovu a rozvoj
Európsky rozvojový fond (European Development Fund)
Európsky fond pre demokraciu (European Endowment for Democracy)
Európska investičná banka (European Investment Bank)
Pomocná hraničná misia EÚ (EU Border Assistance Mission)
Európska únia
Hrubý národný dôchodok (Gross National Income)
Medzinárodný menový fond (International Monetary Fund)
Medzinárodná organizácia pre migráciu (International Organization for
Migration)
Medzinárodný vyšehradský fond (International Visegrad Fund)
najmenej rozvinuté krajiny (Least Developed Countries)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
mimovládne organizácie
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky
Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci
oficiálna rozvojová pomoc (Official Development Assistance)
Organizácia  pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Eco-
nomic Co-operation and Development)
Organizácia spojených národov
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Rozvojový program Organizácie spojených národov (United Nation Deve-
lopment Program)
Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (United Nations High Com-
missioner for Refugees)
Svetová obchodná organizácia (World Trade Organization)
zastupiteľský úrad Slovenskej republiky

/ Zoznam skratiek používaných v texte a ich
vysvetlenie
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Vydala Platforma mimovládnych rozvojových organizácií s finančnou podporou 
programu SlovakAid

jún 2014

Fotografia na obálke: Výkopové práce pre studňu v dedine Safa v okrese Wau, 
Južný Sudán, projekt SlovakAid, o.z. Človek v ohrození, 2013. Foto: Tomáš Bokor
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