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 vytvoriť také podmienky pre ´zaostalé krajiny´ na 
zvýšenie životného minima, aby sa mohli vyrovnať 
(porovnať) s ´vyspelými krajinami´ 

 

 

 

 

Rozvojová pomoc 



 

 z akého uhlu pohľadu sa pozeráme na “problém“ v 
menej rozvinutých krajinách 

 

 

 potrebujú pomoc?  

Problém definície 



 

 pred rokom 2000 

ČSSR (1960-1990) – pomoc poskytovaná krajinám, ktoré sa 
politicky nestavali proti východnému bloku 

 

 po roku 1990- pokles objemu pomoci do zahraničia 

- príspevky v rámci programu OSN 

História vzniku rozvojovej 
pomoci na Slovensku 



 

 2000 vstup SR do OECD (Organisation for 
 Economic Co-operation and Development) 

 2003 vznik mechanizmu slovenskej rozvojovej 
 pomoci 

 2004 vstup do EU 

 2013 Výbor OECD pre rozvojovú pomoc 

História vzniku rozvojovej 
pomoci na Slovensku 



 
 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú 

spoluprácu 

 

 rozpočtovou organizáciou Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych záležitostí 
Slovenskej republiky 

SAMRS 

Rok 2013 2014 2015 

ODA celkom 64 610 456 € 59 092 664 € 68 524 023 € 

% z HDP 0,0877 0,0996* 0,1096* 

ODA – Oficiálna rozvojová pomoc (Official Development Assistance) 
 *použitý odhad HDP 



 

Výber krajín 

 pravidelne sa zverejňujú výzvy na predkladanie 
návrhov 

 

 žiadatelia predložia svoje návrhy projektov, ktoré 
korešpondujú s cieľmi 

 

SAMRS 



 
Miléniové rozvojové ciele: 

 

1. Odstrániť extrémnu chudobu a hlad 

2. Dosiahnuť, aby všetci získali základné 
 vzdelanie 

3. Presadzovať rovnosť pohlaví a podporiť ženy 

4. Znížiť úmrtnosť detí 

 

SAMRS 



 
Miléniové rozvojové ciele: 

 

5. Zlepšiť starostlivosť o ženu v tehotenstve a  počas 
 pôrodu 

6. Bojovať proti HIV/AIDS, malárii a ďalším 
 chorobám 

7. Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia 

8. Vytvárať globálne partnerstvá pre rozvoj 

 

SAMRS 



 

Južný Sudán 

 zdravotníctvo 

 poľnohospodárstvo 

 

Činnosti rozvojovej 
pomoci SAMRS 

Detská úmrtnosť:  
69.97 úmrtí/1,000 narodení 
Gramotnosť obyvateľstva:  
27% 
Obyvateľstvo pod úrovňou chudoby:  
50,6 % (2009) 



 
 Budovanie základnej zdravotnej starostlivosti v 

Maridi (SAVIO) 

 

 Tréningové centrum Sv. Petra Clavera v Rumberku, 
fáza II. (eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev 
detí) 

 

Mobilná zdravotnícka služba v oblasti Tereka 
(MAGNA Deti v núdzi) 

Projekty 



 

Činnosti rozvojovej pomoci 
SAMRS 

Keňa 

 zdravotná starostlivosť 

 vzdelávanie 

 poľnohospodárstvo 

 dobrá správa veci verejných 

Detská úmrtnosť:  
42.18 úmrtí/1,000 narodení 
Gramotnosť obyvateľstva:  
87.4% 
Obyvateľstvo pod úrovňou chudoby:  
45,9 % (2005) 



 
Zvýšenie odborných kapacít v poľnohospodárskom 

sektore (Človek v ohrození) 

 

Zavedenie terapie sterilnými larvami do klinickej 
praxe (Scientica) 

 

Komunitné centrum „Ostrov nádeje- Rusinga 
Island“ na Viktóriinom jazere v Keni (Humanistické 
centrum NAROVINU) 

Projekty 



 
Znižovanie degradácie ekosystému Mau Forest cez 

aktívne zapojenie miestnych komunít (Človek v 
ohrození) 

 

 Slovensko- kenská spolupráca cez moderné školy 
(Nadácia Pontis) 

Projekty 



 
Afganistan 

 vzdelávanie 

 reforma bezpečnostného  

 sektora 

 poľnohospodárstvo 

 

Činnosti rozvojovej pomoci 
SAMRS 

Detská úmrtnosť:  
119.41 úmrtí/1,000 narodení 
Gramotnosť obyvateľstva:  
28,1 % (muži 43.1% , ženy 12.6%) 
Obyvateľstvo pod úrovňou chudoby: 
36 % (2009) 



 
Vzdelávanie matiek v starostlivosti o dieťa v zdraví a 

chorobe prostredníctvom verejne dostupných 
didaktických panelov (Ales a. s.) 

 

Výstavba multifunkčného centra v provincii Kunduz 
(Spoločnosť ľudí dobrej vôle) 

 

Zvyšovanie odborných kapacít v poľnohospodárstve 
a potláčanie vidieckej chudoby (Človek v ohrození) 

Projekty 



 
Zdravotná starostlivosť pre komunitu Tunika 

Hassan Tobiu (ADRA Slovensko) 

 

Reforma bezpečnostného sektora ako súčasť 
univerzitného vzdelania afganských mladých 
profesionálov- skúsenosti Slovenska (CENAA- 
Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy) 

 

Rozvoj sekundárnej a terciárnej zdravotníckej 
starostlivosti v oblasti gastroenterológie v 
Afganistane (AFAN- združenie priateľov 
Afganistanu) 

Projekty 



 

 necitlivé zásahy do komunity bez ohľadu na ich 
históriu 

 

 zníženie kultúrnej diverzity 

 

 posilňovanie rozdielu bohatí vs. chudobní 

 

Problém pomoci?! 



 

“Give a man a fish; you have fed him for today.  

Teach a man to fish; and you have fed him for a 
lifetime.” 
 

 Chinese Proverb 

A čo na záver? 



 

Ďakujem za pozornosť 

Predmet Globálne vzdelávanie vznikol v rámci projektu Globálne 
vzdelávanie na Fakulte ekológie a environmentalistiky 

 
Projekt Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica a Technickej univerzity vo Zvolene podporený 

Slovak Aid v rámci výzvy  
č. SAMRS/2013/ - Rozvojové vzdelávanie, Budovanie kapacít a Spolufinancovanie projektov schválených 

EK v zmysle Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na rok 2013. 


