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Správa „Slovenská rozvojová pomoc v roku 2011“ sa zaoberá štruktúrou a objemom ofi-

ciálnej rozvojovej spolupráce v roku 2011, v porovnaní s rokom 2010 a hodnotí kvali-

tatívne zmeny, ktoré priniesol uplynulý rok. Zmyslom publikácie je ponúknuť pohľad na

obsah a formu zahraničnej rozvojovej pomoci zo strany mimovládnych organizácií.  

Pri spracovaní publikácie bol ako zdrojový materiál použitý dokument „Informácia o oficiál-

nej rozvojovej pomoci poskytnutej Slovenskou republikou v roku 2011“, ktorú na rokovanie

Vlády SR predložilo MZV SR a Výročná správa za rok 2011 Slovenskej agentúry pre

medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (www.slovakaid.sk).  

Publikáciu spracovala Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma

MVRO, www.mvro.sk),  strešná organizácia 31 (24 riadnych členov a 7 pozorovateľov)

slovenských mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú najmä zahraničnou rozvo-

jovou a humanitárnou pomocou. Vydanie publikácie je súčasťou projektu „Podpora zapá-

jania MVRO do tvorby efektívneho systému slovenskej rozvojovej pomoci“, financo-

vaného zo zdrojov programu SlovakAid.

1.  Úvod
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oproti roku 2010 sa celková poskytnutá pomoc zvýšila o 10% –  o 6,1 mil.
EUR. Nárast bol spôsobený najmä novým záväzkom SR prispievať do
Európskeho rozvojového fondu (EDF);

na adresnú a viditeľnú bilaterálnu pomoc dávame iba 25% z celkovej
pomoci. Väčšinu slovenskej pomoci (69 %) tvorí platba do rozpočtu EÚ a EDF;

najväčší podiel pomoci v roku 2011 smeroval do krajín západného
Balkánu (36,5%), subsaharskej Afriky (28,2%) a krajín Východného partner-
stva (15,8%). V rámci regiónu Západný Balkán došlo k poklesu pomoci pre Srb-
sko o polovicu v prospech krajín Čierna Hora a Bosna a Hercegovina;

oproti roku 2010 nastal výraznejší nárast poskytovania pomoci Afga-
nistanu (zo 6,6 na 14,9%);

pomoc najchudobnejším a nízkopríjmovým krajinám sa zvýšila zo 40,3% 
v 2010 na 43,7% v 2011;

takmer 60% objemu bilaterálnych projektov realizovali slovenské
mimovládne organizácie;

najväčší objem podpory v rámci bilaterálnych projektov smeroval do sektorov
podpory zdravotníctva (15%), obnovy infraštruktúry (14%) a podpory integrácie
do medzinárodných organizácií (14%);

7% zo slovenskej ODA, použitých na financovanie výdavkov na migrantov
a štipendiá, nepredstavuje reálny finančný transfer v prospech rozvojových kra-
jín;

došlo k zúženiu sektorového a teritoriálneho zamerania rozvojovej
pomoci SR, oficiálna rozvojová pomoc SR smerovala len do šiestich krajín, so
zámerom znížiť neefektívnu fragmentáciu pomoci. 

2.  Hlavné zistenia
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Slovenská republika (SR)  poskytla v roku 2011 na oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA)
celkovo 61,9 mil. EUR s podielom na hrubom národnom dôchodku (ODA/HND)  vo výške
0,091%. 

Pre porovnanie SR v roku 2010 poskytla ODA vo výške 58,8 mil. EUR s podielom na
hrubom  národnom dôchodku (ODA/HND) vo výške 0,085%, čo znamená nárast poskyto-
vanej pomoci v percentuálnej výške takmer 10%.  

Naďalej však platí, že SR pri súčasnom tempe rastu objemu poskytovanej rozvojovej
pomoci nedokáže naplniť medzinárodné záväzky, v rámci ktorých majú v roku 2015
nové členské štáty EÚ dosiahnuť podiel poskytovanej pomoci vo výške 0,33% hrubého
národného dôchodku (v roku 2010 malo Slovensko dosiahnuť 0,17% z HND a tento závä-
zok splnilo len na polovicu). 

Objem oficiálnej rozvojovej pomoci
Slovenska v roku 2011

3.

Rok v absolútnych číslach Podiel ODA/HND v %
v tis. SK v mil. EUR

2006 1 638 118 0,103
2007 1 652 386 0,093
2008 1 970 000 0,102
2009 –  0,086
2010 – 0,085
2011                         –                                                                               0,091          

–
54,8
65,4
54,0
55,8
61,9

Tabuľka č. 1: ODA SR  s ukazovateľom ODA/HND v rokoch 2006 – 2011

Tabuľka č. 2: ODA EÚ 12  s ukazovateľom ODA/HND v roku 2011

– Porovnanie v rámci krajín EÚ 12
Slovensko sa v rámci skupiny EÚ 12 umiestnilo na 9. mieste, čo je rovnaké umiestnenie
ako minulý rok. Sedem krajín z EÚ 12 zvýšilo svoju pomoc oproti roku 2010, štyri ju udržali
na rovnakej percentuálnej úrovni (ČR, SR, Slovinsko, Poľsko) a iba Cyprus pomoc znížil. 

Krajiny EÚ 12
Malta
Cyprus
Slovinsko
Česká republika
Litva
Estónsko
Maďarsko
Rumunsko
Slovenská republika
Bulharsko
Poľsko
Lotyšsko

0,25
0,16
0,13
0,13
0,13
0,12
0,11
0,09
0,09
0,09
0,08
0,07

Zdroj: Council of the EU, May 2012 

Podiel ODA/HND v % 

Zdroj: MZV SR
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– Bilaterálna verzus multilaterálna pomoc
Z celkovej sumy 61,9 mil. EUR bolo poskytnutých 15,4 mil. EUR (25%) na bilaterál-
nu/dvojstrannú rozvojovú pomoc a 46,5 mil. EUR (75%) na multilaterálnu/mnohostrannú
rozvojovú pomoc prostredníctvom príspevkov do medzinárodných organizácií 
a finančných inštitúcií, vrátane EÚ. 

Slovenská rozvojová pomoc, podobne ako v minulosti, vykazuje nízky pomer adresnej
bilaterálnej pomoci konkrétnym rozvojovým krajinám, ktorá so sebou nesie zviditeľnenie
Slovenska (25%). Väčšinu našej pomoci tvorí platba na rozvojovú pomoc do rozpočtu
Európskej únie – 37,8 mil. EUR a finančný príspevok do Európskeho rozvojového fondu
(EDF) – 5,1 mil. EUR (spolu 69%) a príspevky OSN, EIB, EBOR, UNDP, IDA, OECD (6%). 

Objem bilaterálnej rozvojovej pomoci oproti roku 2010 ostal nezmenený,  takže možno
konštatovať, že nárast celkového objemu rozvojovej pomoci nastal najmä kvôli novej
povinnosti SR začať odvádzať príspevok do Európskeho rozvojového fondu (EDF).
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MZV SR prostredníctvom Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
(SAMRS) v rámci programu SlovakAid podporilo v roku 2011 rozvojové projekty a projek-
ty rozvojového vzdelávania a verejnej informovanosti realizované na Slovensku v celkovej
sume 6 075 222,8 EUR (tabuľka č. 4).

V rámci  Národného programu pre rok 2011 sa opäť redukoval počet krajín, v rámci
ktorých boli vyhlasované nové grantové výzvy a zužovalo sa sektorové zameranie pre
jednotlivé krajiny a regióny. Tento prístup znižuje fragmentáciu slovenskej rozvojovej
pomoci, ktorá bola pri disponibilných finančných objemoch neefektívne rozdeľovaná
medzi veľký počet krajín, bez možnosti výraznejšieho dopadu v krajine. 

V prípade rozvojovej pomoci bol počet krajín zúžený na šesť: 
– programovými krajinami boli aj naďalej: Keňa a Afganistan, 
– prioritnými krajinami Južný Sudán, Bosna a Hercegovina, Moldavsko a Čierna Hora. 

Dôraz sa kládol na odovzdávanie transformačných skúseností SR vo forme technickej
pomoci, v rámci ktorej boli vyhlásené výzvy pre región Západného Balkánu, krajín Východ-
ného partnerstva (Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina) a pre Tunisko a Egypt.

Teritoriálne zameranie oficiálnej
rozvojovej pomoci Slovenska v roku 2010

4.

Tabuľka č. 3: Výdavky  na ODA SR na rok 2011 v porovnaní s rokom 2010 (v EUR)

ODA SR 2011 2010

Bilaterálna rozvojová pomoc 
Rozvojové projekty (realizované prostredníctvom slovenských
MVO, podnikateľských subjektov, štátnych a verejných inštitúcií) 
Mikrogranty (realizované prostredníctvom zastupiteľských
úradov SR v rozvojových krajinách)
Humanitárna pomoc (materiálna a finančná)
CETIR – Centrum pre odovzdávanie skúseností z integrácie
a reforiem
Utečenci
Štipendiá pre študentov z rozvojových krajín, výučba slovenčiny
Misie MV SR, MO SR (Bosna, Kosovo, Afganistan, Gruzínsko,
Moldavsko, Ukrajina)
Bilaterálne príspevky OECD (MZV SR), UNDP a EBOR (MF SR),
FAO (MP)
Školenia, služobné cesty, odborné stáže, konzultácie
Administratívne náklady MZV, SAMRS, MF, MV, MP, MŠ
Systém vykazovania ODA
Multilaterálna rozvojová pomoc 
Príspevky do medzinárodných organizácií, medzinárodných
finančných inštitúcií
Rozpočet EÚ
Európsky rozvojový fond (EDF)
ODA CELKOM
Zdroj: MZV SR

15 419 476,6
6 075 222,8

370 467,8

538 827,0
56 887,5

2 158 625,5
2 273 623,6

404 900,0

1 740 048,9

334 847,8
1 286 025,7

180 000
46 495 798,0

3 582 113,0

37 790 000,0
5 123 685,0

61 915 274,6

15 203 603,7
5 441 532,1

346 299,8

1 894 897,2
24 000,0

1 867 777,0
2 251 947,9

529 702,0

365 739,8
2 456 043,0

25 665,0
40 609 177,1

4 249 177,1

36 360 000,0
0,0

55 812 780,8
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Tabuľka č.4: Výdavky na bilaterálnu ODA v roku 2011 v porovnaní s rokmi 2010 a 2009 podľa
teritoriálneho zamerania  

Afganistan
Afrika 

Krajiny Východného
partnerstva 

Krajiny Západného
Balkánu 

Ostatné krajiny 

Slovensko (rozvojové
vzdelávanie a verejná
informovanosť)

SPOLU

Zdroj: MZV SR

/ 7

Poznámka: Údaje uvádzané v tabuľke č. 4 sú založené na informácii o vyplatených finančných
prostriedkoch. Preto, aj keď sa už v roku 2011 nekontrahovali nové projekty v niektorých kra-
jinách (Etiópia, Stredná Ázia), dochádzalo k výplate splátok pre projekty, kontrahované v mi-
nulých rokoch. 

Keňa 
Sudán 
Mozambik 
Etiópia
Egypt

Moldavsko
Gruzínsko
Ukrajina
Bielorusko

Srbsko
Bosna a H.
Macedónsko
Čierna Hora
Kosovo

Mongolsko
Kirgizsko
Vietnam
Uzbekistan
Kazachstan
Nešpecifiko-
vané
krajiny

386 760,7
1 599 722,0

966 336,0
534 204,0

59 146,7
40 035,3

0,0
1 119 564,7

384 284,5
361 874,7
250 372,6
123 032,9

2 012 219,6

1 114 611,9
449 205,0

355 310,5
60 426,8
32 665,4

462 639,20
217 588,5

81 546,8
81 151,0
61 010,0
21 342,9

251 925,7

5 832 831,9

382 426,4
516 922,1
387 191,6

21 353,0
55 424,5
52 953,0

0,0
548 400,7

101 500,0
125 888,0
191 430,5
129 582,2

2 683 122,4

2 087 221,7
322 826,0

83 799,8
177 797,9

11 477,0
674 118,10
234 535,0
202 166,0

73 596,7
38 000,0

125 820,4

373  847,8

5 178 837,5

6,6%
27,4%

19,2%

34,6%

7,9%

4,3%

100%

902 979,3
1 714 093,7

1 088 664
517 464,4

0,0
23 965,3
84 000,0

956 856,0

196 321,5
368 118,5
353 326,3

39 089,7
2 218 902,50

739 144,5
868 531,3
149 978,3
461 248,4

0
12 875,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

12 875,8

269 515,4

6 075 222,8

14,86%
28,21%

15,75%

36,52%

0,21%

4,44%

100%

7,4%
10,0%

10,6%

51,8%

13,0%

7,2%

100%

Krajina
Vyplatená suma 
v EUR  v  2011

Vyplatená suma 
v EUR  v  2010

Vyplatená suma 
v EUR  v  2009% % %
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Pokiaľ ide o  poskytovanie slovenskej rozvojovej pomoci krajinám, ktoré patria podľa klasi-
fikácie OECD/DAC k najchudobnejším krajinám sveta (LDCs), oproti roku 2010 zazna-
menávame v roku 2011 mierny nárast podielu tých krajín, ktoré to potrebujú najviac, teda
najchudobnejších a nízko príjmových krajín (43,7%) – Afganistan, Keňa, Južný Sudán -
oproti krajinám so stredným príjmom (56,3%) – Západný Balkán, Východné partnerstvo,
Egypt. Naďalej však najväčší objem pomoci ide krajinám s vyšším stredným príj-
mom (39%).  

Najväčší podiel pomoci podľa regiónov v roku 2011 smeroval do krajín Západného
Balkánu (36,5%), subsaharskej Afriky (28,2%) a krajín Východného partnerstva
(15,8%), čo sú podobné čísla ako v roku 2010. 

V rámci pretrvávajúceho prioritného regiónu Západného Balkánu je zmenou pokles pomo-
ci pre Srbsko v prospech Bosny a Hercegoviny a Čiernej Hory. 

Významnejšie stúpol len podiel pomoci Afganistanu (14,9% v 2011 oproti 6,6% 
v 2010).  

– Pomoc najchudobnejším krajinám
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Poznámka: Štatistické porovnania rokov 2011 a 2010 vychyľujú aj zmeny v klasifikácií
rozvojových krajín organizáciou OECD. Nový štát – Južný Sudán zaradilo OECD do
kategórie krajín s nízkym príjmom podľa kritéria HND (GNI) per capital, aj keď Sudán bol
v minulosti zaradený  do skupiny najchudobnejších krajín, kde ostáva od roku 2011 len
(Severný) Sudán. Slovenská rozvojová pomoc smeruje práve do Južného Sudánu, ktorý
je v realite v ťažšej situácií ako jeho severný sused.

Od roku 2011 sa krajiny Macedónsko a Bosna a Hercegovina preradili zo skupiny krajín 
s nižším stredným príjmom do kategórie krajín s vyšším stredným príjmom, čo tiež zvýši-
lo náš podiel pomoci v tejto kategórii. 
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Tabuľka č. 5: Poskytovanie ODA SR do rozvojových krajín podľa klasifikácie OECD/DAC 
v roku 2011

Poskytnutá
suma
v EUR
353 326,3

84 000,0
196 321,6
368 118,5

1 001 766,4
17,30 %
36,10%
22,00%

Krajiny
s nižším 
stredným 
príjmom

Ukrajina
Egypt
Moldavsko
Gruzínsko

Poskytnutá
suma
v EUR

739 144,5
39 089,7

461 248,4
868 531,3
149 978,4

2 257 992,3
39,00 %
23,60%
52,50%

Krajiny
s vyšším 
stredným 
príjmom

Srbsko
Bielorusko
Čierna Hora
Bosna a H. 
Macedónsko

Poskytnutá
suma
v EUR

1 088 664,0 
517 464,4

1 606 128,4
27,70%
22,00%
14,80%

Krajiny
s nízkym
príjmom

Keňa 
Južný Sudán

Poskytnutá
suma
v EUR

902 979,3  
23 965,3

926 944,6
16,00 %
18,30%
10,70%

Najmenej 
rozvinuté  krajiny

(LDCs)
Afganistan
Etiópia

SPOLU
% v roku 2011
% v roku 2010
% v roku 2009
Zdroj: MZV SR
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Sektorový záber slovenskej rozvojovej pomoci ostáva relatívne široký, pomoc sa distribu-
uje medzi 13 rôznych oblastí / sektorov rozvoja a humanitárnu pomoc. Oproti roku 2010
zaznamenal rok 2011 zmenu v poklese podpory pre budovanie a obnovu infraštruktúry 
v prospech podpory zdravotníctva a podpory integrácie do medzinárodných organizácií. 

Sektorové zameranie oficiálnej rozvojovej
pomoci Slovenskej republiky v roku 2011

5.

Tabuľka č. 6: Výdavky na bilaterálnu ODA v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 a 2009 podľa
sektorového zamerania

Sektorová priorita

Zdravotníctvo
Infraštruktúra a obnova infraštruktúry
Integrácia do medzinárodných organizácií
Sociálna infraštruktúra
Vzdelávanie
Ochrana životného prostredia
Budovanie demokratických inštitúcií
Občianska spoločnosť
Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka
Podpora vzniku nových podnikateľských aktivít
Humanitárna pomoc
Budovanie trhového prostredia
Potravinová bezpečnosť
Odovzdávanie transformačných skúseností (CETIR)
Spolu

2011

14,47%
13,58%
13,56%
10,37%

9,76%
7,94%
6,37%
6,19%
4,86%
4,56%
3,66%
2,67%
1,27%
0,71%

100,00%

2009

3,50%
38,10%

8,20%
4,20%
8,50%
3,50%
4,10%
9,30%
4,50%
6,40%
3,70%
5,20%
0,80%

-
100,00%

Zdroj: SAMRS

2010

9,00%
19,20%

5,40%
6,60%

14,90%
6,50%
6,20%

10,90%
1,30%
8,70%
4,70%
4,50%
2,20%

-
100,00%
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O finančné prostriedky na projekty z bilaterálneho programu SlovakAid sa v otvorenej
súťaži žiadostí o dotácie môžu uchádzať všetky typy subjektov – verejné inštitúcie,
súkromné či mimovládne organizácie. V roku 2011, tak ako v roku 2010, viac ako polovicu
finančných prostriedkov získali mimovládne organizácie (59,41%). Klesol podiel podpory
pre podnikateľské subjekty, stúpol podiel realizátorov z akademického sektora.

Realizátori bilaterálnej rozvojovej
pomoci v rámci programu SlovakAid 
v roku 2011

6.

/  11

Tabuľka č. 7: Podiel rôznych typov inštitúcií na implementácii bilaterálnych rozvojových projektov

Typ inštitúcie

Mimovládne organizácie
Podnikateľské subjekty
Zväzy podnikateľov a obchodné komory
Zastupiteľské úrady SR (mikrogranty)
Akademické inštitúcie
Štátne inštitúcie
Samospráva
Spolu

51,2%
23,6%

6,7%
5,7%
5,2%
4,7%
2,9%

100,0%

Zdroj: SAMRS

2010

59,41%
14,96%

5,25%
5,95%
9,58%
4,20%
0,66%

100,00%

2011

– Sektorové zameranie vo vybraných regiónoch
Afganistan
– sociálny rozvoj: vzdelávanie, zdravotníctvo
– rozvoj vidieka, poľnohospodárstvo 

Afrika
– sociálny rozvoj: zdravotníctvo, vzdelávanie
– ochrana životného prostredia
– poľnohospodárstvo
– Egypt: podpora občianskej spoločnosti

Západný Balkán
– v rámci rozvojovej pomoci: vodné hospodárstvo, ochrana životného prostredia
– v rámci technickej pomoci: odovzdávanie skúseností z transformácie, podpora

integrácie do európskych štruktúr

Východné partnerstvo
– v rámci technickej pomoci odovzdávanie skúseností z transformácie, podpora

integrácie do európskych štruktúr
– Bielorusko: podpora občianskej spoločnosti, štipendijný program
– Moldavsko v rámci rozvojovej pomoci: vodné hospodárstvo, sociálny rozvoj
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Výdavky na utečencov a štipendiá pre študentov z rozvojových krajín sa síce započítava-
jú do oficiálnej rozvojovej pomoci, avšak nepredstavujú reálny finančný transfer pre rozvo-
jové krajiny a  nie je možné jednoznačne posúdiť ako napomohli rozvoju. Finančné zdro-
je na utečencov aj na štipendiá, ktoré tvoria 7 % z celkovej vykázanej rozvojovej pomoci,
ostávajú na Slovensku. Neexistujú štatistiky, koľkí zo študentov sa vrátia do svojej
domovskej krajiny. Neexistuje mechanizmus, ako podmieniť štúdium na Slovensku
návratom do domovskej krajiny. 

Výdavky na pobyt študentov z rozvojových krajín na Slovensku (vrátane nákladov na
štipendiá, príspevkov pre študentov, bežných výdavkov jednotlivých vysokých škôl spo-
jených so vzdelávaním štipendistov, administratívnych nákladov jednotlivých vysokých
škôl  súvisiacich so zabezpečovaním ich študijných pobytov a výučby slovenčiny) vykáza-
lo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR v celkovej výške 2,3 mil. EUR.
Pre každý akademický rok vyhlasuje MŠVVaŠ 40-50 miest pre  študentov a doktorandov
z rozvojových krajín. Ide o finančne náročný komponent rozvojovej pomoci s otáznou
účinnosťou. 

Výdavky na utečencov vykázalo Ministerstvo vnútra SR vo výške 2,1 mil. EUR na finan-
covanie poskytovania pomoci žiadateľom o azyl a azylantom, ako aj projektov v rámci
Európskeho fondu pre utečencov na právnu a integračnú pomoc azylantom. 

Ministerstvo zahraničných vecí SR poskytlo v roku 2011 finančnú pomoc a Ministerstvo
vnútra SR (MV SR) materiálnu pomoc v celkovej výške  538 827 EUR. 

Iné formy pomoci Slovenskej republiky
v roku 2011

7.

/ 12

– Výdavky na utečencov a štipendiá 

– Humanitárna pomoc 
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MV SR poskytlo materiálnu pomoc Uzbekistanu (lieky), Japonsku (poľné postele, ošate-
nie, materiál na núdzové ubytovanie), Pakistanu (kanistre, materiál na núdzové ubyto-
vanie), Turecku (materiál na núdzové ubytovanie - stany, deky, spacie vaky) v hodnote
322 710 EUR.  V roku 2010 to bolo 1,64 mil. EUR.

Finančná pomoc v gescii MZV SR sa v roku 2011 realizovala formou 10 humanitárnych
aktivít  v krajinách: Japonsko, Rusko, Bosna a Hercegovina, Tunisko, Keňa, Etiópia,
Líbya, postihnutých prírodnými katastrofami, alebo ovplyvnených vojnovými konfliktami 
v celkovej hodnote 216 117 EUR (v roku  2010 to bolo 255 tis. EUR). Projekty realizo-
vali mimovládne organizácie alebo boli poskytnuté formou finančného príspevku lokálnym
inštitúciám. Najväčšie príspevky tvorili: príspevok Medzinárodnému červenému krížu na
pomoc zemetrasením postihnutému Japonsku vo výške 100 000 EUR a 3 príspevky po
20 000 EUR pre slovenské rozvojové organizácie (Magna Deti v núdzi, Nadácia Integra a
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety) na pomoc suchom postihnuté-
mu Africkému rohu. Na podporu aktivít pre deti z Líbye v tuniskom utečeneckom tábore
bolo prostredníctvom projektu pre ADRA Slovensko poskytnutých 15 000 EUR, ďalšie
príspevky boli určené na ozdravné pobyty pre ľudí z Bieloruska,  Líbye a Ruska.

Finančná pomoc bola mierne nižšia ako v minulom roku, výrazne však klesla mate-
riálna pomoc. Finančná pomoc je efektívnejšia najmä z dôvodu úspory prepravných nák-
ladov a možnosti nákupu v mieste pôsobenia, čím sa podporuje miestna ekonomika.

Zdroj: MZV SR

– Mikrogranty 
Mikrogranty do maximálnej výšky 5 000 EUR poskytujú v rozvojových krajinách zas-
tupiteľské úrady SR priamo lokálnym inštitúciám. V roku 2011 bolo poskytnutých 97
mikrograntov, z ktorých bolo vyplatené 385 727,69 EUR. Najviac boli využité v Bielorusku,
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Zásadnou zmenou v Národnom programe oficiálnej rozvojovej pomoci SR na rok 2011 je
diferenciácia medzi rozvojovou a technickou pomocou. 

Programovými krajinami boli aj naďalej: Keňa a Afganistan, prioritnými Južný Sudán,
Bosna a Hercegovina, Moldavsko a Čierna Hora. 
Sektorové zameranie pre Keňu, Južný Sudán a Afganistan sa orientovalo na zdravotníc-

Kvalitatívne zmeny v mechanizme 
poskytovanej rozvojovej pomoci 

8.

– Zmeny v rozvojovej pomoci v roku 2011

Srbsku, Bosne a Hercegovine a v Keni. Väčšina mikrograntov smerovala do podpory
sociálnej infraštruktúry, čím sa myslí najmä nákup technického vybavenia alebo
rekonštrukčné práce pre školy a škôlky, zdravotné a sociálne zariadenia alebo pre
mimovládne organizácie, či redakcie. Okrem toho bolo podporených niekoľko projektov
malej komunitnej infraštruktúry, týkajúcich sa rozvodu vody alebo energie v obciach. Malá
časť projektov sa venuje rozvoju demokracie a občianskej spoločnosti, vzdelávaniu či
poskytovaniu skúseností s reformami alebo európskej integrácii. 

– Program CETIR
MZV SR začalo realizovať program CETIR (Centrum pre odovzdávanie skúseností 
z integrácie a reforiem). Jeho cieľom je urýchliť a zlepšiť rozvoj cieľových krajín
prostredníctvom odbornej výmeny, informovanosti o EÚ a poradenstva v rozhodovacích
procesoch najmä na medzivládnej úrovni. V rámci programu sa v roku 2011 realizovalo
desať pobytov zástupcov štátnej správy z Macedónska, Bosny a Hercegoviny, Srbska,
Čiernej Hory a Moldavska v sume 56 887,55 EUR (z plánovaných 300 000 EUR).

Sociálna infraštruktúra a služby, občianska spoločnosť
Sociálna infraštruktúra a služby
Sociálna infraštruktúra a služby, občianska spoločnosť, vzdelávanie,
obnova infraštruktúry
Sociálny rozvoj s dôrazom na zdravotníctvo, sociálna infraštruktúra a
služby, občianska spoločnosť, vzdelávanie
Občianska spoločnosť
Občianska spoločnosť
Budovanie demokratických inštitúcií, sociálna infraštruktúra a služby,
pomoc pri integrácii do MO
Sociálna infraštruktúra a služby, občianska spoločnosť
Sociálna infraštruktúra a služby, občianska spoločnosť, vzdelávanie
Budovanie trhového prostredia 
Budovanie demokr. inštitúcií, občianska spoločnosť, prevencia a príprava
na živelné pohromy, vzdelávanie
Sociálna infraštruktúra a služby, občianska spoločnosť, sociálny rozvoj 
s dôrazom na zdravotníctvo, zdravotníctvo, infraštruktúra, sociálny rozvoj
s dôrazom na vzdelávanie
Sociálna infraštruktúra a služby

3
1

23

10

1
4
2

16
10

1
9

16

1
97

ZU Astana (Kazachstan)
ZU Bagdad (Irak)
ZU Belehrad (Srbsko)

ZU Bukurešť (Moldavsko)

ZU Jakarta (Indonézia)
ZU Káhira (Egypt)
ZU Kyjev (Ukrajina)

ZU Minsk (Bielorusko)
ZU Nairobi (Keňa)
ZU Peking (Mongolsko)
ZU Podgorica (Čierna Hora)

ZU Sarajevo (Bosna a Her-
cegovina)

ZU Tirana (Albánsko)

Zastupiteľský úrad v SR Počet mikrograntov v roku 2011 Sektorové zameranie

Zdroj: SAMRS
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tvo, vzdelávanie, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Pomoc pre Bosnu a Hercegovinu
a Čiernu Horu sa týkala najmä sektora vodného hospodárstva, protipovodňovej ochrany
a ochrany životného prostredia, pomoc pre Moldavsko bola zameraná na vzdelávanie a
vodné hospodárstvo.

Dôraz sa kládol na odovzdávanie transformačných skúseností SR vo forme technic-
kej pomoci, v rámci ktorej boli vyhlásené výzvy pre región západného Balkánu, krajín
Východného partnerstva (Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina) a pre Tunisko a Egypt.

Na MZV SR bol vytvorený špeciálny program CETIR (Centrum pre odovzdávanie
skúseností z integrácie a reforiem). V rámci technickej pomoci sa realizovali študijné
návštevy pre pracovníkov štátnej správy, zamerané na odovzdávanie transformačných
skúseností pre región Západného Balkánu a krajiny Východného partnerstva (Bielorusko,
Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina).  

Prvý krát sa v Národnom programe ODA SR nachádza zmienka o podpore prierezových
tém v rozvojových projektoch: rodová rovnosť, ochrana životného prostredia a boj proti kli-
matickým zmenám, dobrá správa vecí verejných a koherencia medzi oblasťami politiky
migrácie a rozvoja. 

V roku 2011 prebehol monitoring projektov v Keni, externá evalvácia 3 infraštruktúrnych
projektov v Bosne a Hercegovine, 6 projektov v Afganistane a 3 zdravotníckych projektov
v Keni a Južnom Sudáne.   

V rámci zlepšenia programovania sa Slovensko zapojilo do spoločného programova-
nia Európskej únie pre Južný Sudán v sektorovej priorite zdravotníctvo a v rámci vlád-
neho programu USA (Emerging Donors Challenge Fund) bola vyhlásená výzva pre spolu-
financovanie spoločných projektov zameraných na odovzdávanie transformačných
skúseností vybraným krajinám Západného Balkánu a Východného partnerstva Európskej
únie prostredníctvom konkrétnych projektov a rozvojových aktivít slovenských mimovlád-
nych organizácií. SR prispela na vybrané slovenské projekty vo výške 400 tis. EUR, zo
strany USA išlo o 700 tis. USD. Slovensko je s Holandskom spolupredsedom v projekte
budovania demokracie v rámci Tunisia Task Force.
Doposiaľ sa však nepodarilo splniť vytvorenie programových dokumentov pre pro-
gramové krajiny slovenskej rozvojovej pomoci akými sú napr. Afganistan a Keňa. 
S Keňou bola podpísaná dohoda o medzivládnej rozvojovej spolupráci, s Afganistanom zatiaľ nie. 

Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na roky 2012 – 2016, na ktorej príprave
sa podieľali zástupcovia MZV, MŠVVaŠ, mimovládnych organizácií, metodických centier
a akademických inštitúcií, bola schválená vládou SR, spoločne s Akčným plánom pre
implementáciu stratégie na rok 2012.
Počas roka 2011 bol v spolupráci s Platformou MVRO vypracovaný Program na
vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín, cieľom ktorého je aj zvýšenie počtu
kvalifikovaných mladých ľudí so skúsenosťou z rozvojovej krajiny. Program bol spustený
v prvej polovici roka 2012.

Zároveň bola realizovaná štúdia na tému zapojenia súkromného sektora do oficiálnej
rozvojovej pomoci. V roku 2012 bola následne vyhlásená samostatná výzva pre zapoje-
nie podnikateľského sektora vo výške 2,6 mil. EUR. Projekty, schválené projektovou komi-
siou v tejto výzve, však neboli zazmluvnené na základe výsledkov vnútorného auditu, rea-
lizovanom v apríli 2012 z iniciatívy nového vedenia MZV SR. 

/  15
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vypracovať dlhodobé programové donorské zámery pre všetky cieľové kra-
jiny so špecifickými sektorovými prioritami; čo umožní efektívnejšie plánovanie,
budovanie kapacít slovenských subjektov a predvídateľnosť  poskytovania rozvo-
jovej pomoci; voči týmto stratégiám realizovať pravidelné externé programové
evalvácie využitia finančných prostriedkov a udržateľnosti výsledkov;

zvýšiť objem bilaterálnej pomoci v pomere k multilaterálnej pomoci; 

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

prehodnotiť doterajší systém schvaľovania projektov komisiou, zloženou výlučne
z pracovníkov MZV SR. Doplniť do procesu schvaľovania projektov povinnosť
brať do úvahy odborné posudky od nezávislých odborníkov, z ktorých budú
členovia komisie vychádzať pri bodovaní návrhov;

zvýšiť transparentnosť pri rozhodovaní o projektoch; zverejňovať nielen
mená členov komisie, bodové hodnotenie jednotlivých projektov, ale aj obsah
odborných posudkov;  

novelizovať Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MZV SR; riešiť prob-
lém zabezpečenia verejného obstarávania v rozvojových krajinách podľa
podmienok slovenskej legislatívy;

zabezpečiť implementáciu Národnej stratégie globálneho vzdelávania a tiež
potrebné finančné zdroje na jej realizáciu (aj zo zdrojov MŠVVaŠ SR);

do implementácie Programu CETIR zapojiť aj mimovládne organizácie
(MVO) a akademické inštitúcie, čím by sa podporilo budovanie vzťahov a
spoločných aktivít s MZV SR. MVO a ďalší aktéri majú záujem pozývať zástup-
cov inštitúcií z partnerských krajín, na študijné návštevy alebo verejné podujatia
pre slovenskú verejnosť; spolufinancovať publikačné výstupy k téme transformá-
cie alebo integrácie;  vytvárať analýzy, štúdie o partnerských krajinách pre potre-
by plánovania ODA; vycestovať do partnerskej krajiny s cieľom hľadať lokálnych
projektových partnerov pre prípravu väčších projektov a podobne;

zamerať program zapájania podnikateľských subjektov do slovenskej rozvojovej
pomoci tak, aby boli podporené projekty s udržateľným podnikateľským
zámerom, ktoré napomôžu redukcii chudoby, ekonomickému rastu a tvorbe
pracovných príležitostí v cieľovej krajine;

prijať kroky na zníženie  administratívnej záťaže v systéme slovenskej ODA,
a to ako na strane realizátorov ODA, tak aj na strane implementačnej agentúry
(SAMRS). Zvýšenie  zapojenia odborníkov umožní vybudovať stabilný kvalitný
tím profesionálov, ktorí zabezpečia efektívnu a transparentnú implementáciu
ODA bez zbytočnej byrokracie.

Odporúčania Platformy MVRO 
pre ďalšie smerovanie slovenskej 
rozvojovej pomoci:

9.
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CETIR /  Centrum pre odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem

DAC /  Development Assistance Committee (Výbor pre rozvojovú spoluprácu)

EDF  /  European Development Fund (Európsky rozvojový fond)

HND (GNI)  /  Hrubý národný dôchodok (Gross National Income)

LCDs /  Najmenej rozvinuté krajiny (Least Developed Countries)

MŠVVaŠ SR  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej  republiky

MV SR  /  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MZV SR  /  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

ODA /  Official Development Assistance (oficiálna rozvojová pomoc)

OECD  /  Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizácia pre

hospodársku spoluprácu a rozvoj)

Platforma MVRO /  Platforma mimovládnych rozvojových organizácií 

SAMRS /  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

– Zoznam skratiek používaných v texte a ich
vysvetlenie
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