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Čo je to? 

• prejav solidarity s ľuďmi v núdzi, ktorej podstatou je 
pomoc, podpora, záchrana životov, ľudskej dôstojnosti 
a zmierňovanie utrpenia ľudí v prípade prírodných 
katastrof, kríz spôsobených človekom, stavu hladu a 
podvýživy alebo v porovnateľných núdzových 
situáciách 

Zdroj: http://www.slovakaid.sk/sk/ako-pomahame/humanitarna-pomoc 



Mechanizmus poskytovania slovenskej 
humanitárnej pomoci do zahraničia, 

ktorý bol schválený 12. 4. 2006 vládou 
Slovenskej republiky 

Formy humanitárnej pomoci: 
• materiálna 
• finančné príspevky 
• dlhodobé projekty 

http://www.slovakaid.sk/sk/ako-pomahame/humanitarna-pomoc 



Štruktúra riadenia  
humanitárnej pomoci v SR:  

 

• MZVaEZ SR, Odbor humanitárnej a rozvojovej pomoci 
• SlovakAid 
• Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú 
spoluprácu (SAMRS) 
• Platforma mimovládnych rozvojových organizácií 
(Platforma MVRO)  



Postup pri poskytovaní humanitárnej pomoci do 
zahraničia 
 
• Prijatie výzvy na poskytnutie pomoci (výzvy národných a 
medzinárodných humanitárnych organizácií, vlád štátov)  

• Zvolanie koordinačnej porady (zistiť dostupné finančné, 
materiálne a ľudské zdroje) 
• Rozhodnutie o poskytnutí pomoci 
• Realizácia pomoci 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1602795/Pomo%C4%87+u+spasavanju+i+sanaciji+%C5%A1tete.html 



Humanitárna pomoc SR za rok 2013 

Zdroj: http://www.slovakaid.sk/sites/default/files/informacia_o_oda_sr_za_rok_2013.pdf 

 

http://www.slovakaid.sk/sites/default/files/informacia_o_oda_sr_za_rok_2013.pdf


Humanitárna pomoc SR za rok 2012 

Zdroj:http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_F19230595FFDF2
3DC1257B97004C99D0_SK/$File/130627_INFO_ODA_2012.pdf  

 

http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_F19230595FFDF23DC1257B97004C99D0_SK/$File/130627_INFO_ODA_2012.pdf
http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_F19230595FFDF23DC1257B97004C99D0_SK/$File/130627_INFO_ODA_2012.pdf


Príklady humanitárnej pomoci zo SR 

Materiálna humanitárna pomoc 
SR pre Bosnu a Hercegovinu 
 

Odovzdanie materiálnej 
humanitárnej pomoci pre oblasti 
Afriky postihnuté vírusom ebola 
 • materiálna pomoc v hodnote 69 

000 eur 

Foto: TASR/AP 

• vybavenie poľných nemocníc v 
hodnote 89,9 tisíc eur do 
Guinejskej republiky  



SR pomohla ohrozenému 
civilnému obyvateľstvu v 
severnom Iraku 
 

Slovensko zaslalo Palestíne 
finančnú humanitárnu 
pomoc 
 

• finančná 
pomoc 20 000 
eur 
Medzinárodnej 
organizácii pre 
migráciu 

• finančný príspevok 20 000 eur  
• SR pomáha zabezpečovať prísun 
pitnej vody a potravín, obnovuje 
školské zariadenia, odstraňuje 
nevybuchnutú muníciu 



Poskytnutie humanitárnej 
pomoci pre Ukrajinu 

Slovensko pomohlo Bulharsku 
riešiť situáciu so sýrskymi 
utečencami 

 
Foto: SITA/AP, http://www.webnoviny.sk/ 

• pomoc vo výške 180 000 
eur bola použitá bulharským 
Červeným krížom 

• materiálna pomoc 
vo výške 50 000 eur 
(nosidlá, respirátory, 
vaky na prenos 
zranených),a 
finančná vo výške    
10 000 eur 



Slovensko poslalo humanitárnu pomoc na 
Filipíny 
 
• v dôsledku supertajfúnu prišlo o život približne 3600 ľudí, a 
takmer pol milióna o domovy 
• finančná humanitárna pomoc vo výške 20 000 eur 
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