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Ofi ciálna 
rozvojová 
spolupráca 
Slovenskej 
republiky 
a členského 
štátu Európskej 
únie

Rozvojová spolupráca patrí 
v rámci medzinárodných 
vzťahov k pomerne 
kontroverzným témam 
– dôvodom sú najmä 
rôzne pohľady na motívy 
poskytovania zahraničnej 
pomoci. Či už sú tieto motívy 
viac či menej zištné, alebo 
úplne nezištné, stále platí 
známe príslovie, že reťaz 
je taká silná, ako jej 
najslabší článok.
Medzinárodné spoločenstvo 
je tvorené štátmi s rozdielnou 
hospodárskou úrovňou, pričom 
v súčasnosti (rok 2017) je až 
47 štátov sveta zaradených 
na zoznam najmenej 
rozvinutých štátov (angl. 
Least developed countries, 
LDCs). Organizácia Spojených 
národov naň zaraďuje 
štáty s najnižšou úrovňou 
sociálno-ekonomického 
rozvoja, v ktorých veľký 
počet obyvateľov trpí 
chudobou a s ňou súvisiacimi 
problémami. V zmysle príslovia 
o reťazi je v záujme celého 
medzinárodného spoločenstva 
pomáhať týmto štátom 
odstrániť chudobu a dosiahnuť 
udržateľný rozvoj. Rozvojová 
spolupráca je tak zároveň 
vyjadrením spoluzodpovednosti 
za vývoj medzinárodného 
spoločenstva a našej planéty. 
Preto všetky hospodársky 
rozvinuté štáty, vrátane 
Slovenskej republiky, prevzali 
na seba záväzok prispievať 
svojím dielom k rozvoju menej 
rozvinutých štátov a regiónov.
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Ofi ciálna rozvojová 
spolupráca Slovenskej 
republiky

Budovanie systému ofi ciálnej rozvojovej spolupráce 
Slovenskej republiky

Začiatkom 90. rokov 20. storočia sa Slovensko, ešte ako 
súčasť bývalého Československa, zaradilo na stranu 
prijímateľov zahraničnej pomoci na podporu prebieha-
júcich reforiem. Bezprostredne po vzniku samostatnej 
Slovenskej republiky v roku 1993 systém poskytovania 
ofi ciálnej rozvojovej pomoci tak, ako ho poznáme dnes, 
ešte neexistoval a poskytovanie rozvojovej pomoci 
spočiatku ani nepatrilo medzi priority slovenskej za-
hraničnej politiky. Výnimkou bolo poskytovanie štipen-
dií zahraničným študentom študujúcim na Slovensku, 
ktoré možno považovať za bilaterálnu formu pomoci; 
a Slovenská republika tiež prispievala na dobrovoľnej 
báze na pomoc poskytovanú v multilaterálnej forme. 

Systém poskytovania ofi ciálnej rozvojovej pomoci sa za-
čal budovať postupne a v úzkej spolupráci s medzinárod-
nými organizáciami, ktoré mali s  rozvojovou spoluprá-
cou väčšie skúsenosti (napr. od roku 1997 spolupracuje 
Slovenská republika s Rozvojovým fondom Organizácie 
Spojených národov, UNDP, a na formovanie slovenského 
systému rozvojovej spolupráce mala významný vplyv aj 
Kanadská medzinárodná rozvojová agentúra, CIDA).

Impulzom pre budovanie systému ofi ciálnej rozvojovej 
spolupráce bol, okrem snahy pomáhať, cieľ byť zodpo-
vednou súčasťou medzinárodného spoločenstva.
Slovenská republika mala o. i. záujem stať sa členským 
štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, 
OECD. (Ofi ciálnu žiadosť o členstvo v OECD podala vláda 
Slovenskej republiky 28. februára 1994 a členským štátom 
OECD sa SR stala 14. decembra 2000. Od roku 2013 je SR aj 
členom Výboru pre rozvojovú pomoc, DAC OECD.) V nepo-
slednom rade mal vplyv na budovanie systému ofi ciálnej 
rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky aj záujem stať 
sa členským štátom Európskej únie.

Doplňujúci text:
Rozvojová pomoc/spolupráca

Jeden z  nástrojov boja proti chudobe (ktorá v  sú-
časnosti stále patrí k  najzávažnejším – globálnym 
problémom ľudstva) je rozvojová pomoc, resp. roz-
vojová spolupráca. Všeobecne môžeme povedať, že 
rozvojovú pomoc poskytujú hospodársky vyspelejšie 

štáty štátom hospodársky menej vyspelým, s cieľom 
pomôcť naštartovať rozvoj v prijímajúcom štáte tak, 
aby rozvoj pokračoval, aj keď pomoc do prijímajúceho 
štátu prestane prúdiť. Sektormi, do ktorých najčastej-
šie prúdi rozvojová pomoc, sú výživa, pitná voda a hy-
giena, vzdelávanie, zdravotníctvo, bývanie, infraštruk-
túra, poľnohospodárska a priemyselná produkcia.

Štáty poskytujú pomoc priamo – dvojstranná (bi-
laterálna) spolupráca prebieha medzi donorom 
a prijímajúcim štátom, alebo prostredníctvom prí-
spevkov do medzinárodných organizácií, najmä 
špecializovaných organizácií Organizácie Spoje-
ných národov – mnohostranná (multilaterálna) 
spolupráca znamená, že viaceré štáty prispievajú 
do medzinárodnej organizácie a  medzinárodná 
organizácia potom realizuje rozvojové projekty pro-
stredníctvom svojich mechanizmov. 

V súčasnosti sa už takmer výlučne používa označe-
nie rozvojová spolupráca, aby sa zdôraznilo, že štá-
ty prijímajúce pomoc sú v tomto procese aktívnymi 
a  rovnocennými partnermi. Rozvojová spolupráca 
tvorí významnú súčasť medzinárodných vzťahov – 
prakticky všetky štáty sveta sú do nej nejakým spô-
sobom zapojené (či už na strane donorov, prijíma-
teľov, alebo aj na oboch stranách súčasne).

Ofi ciálna rozvojová pomoc/spolupráca (z angl. Of-
fi cial development aid/cooperation, ODA) označuje 
výlučne pomoc z „ofi ciálnych“ – vládnych zdrojov. 
Ofi ciálnu rozvojovú spoluprácu rozvíjajú štáty, resp. 
štátne orgány a inštitúcie na to určené, a nezahŕňa 
súkromné zdroje (ktoré tiež môžu byť poskytnuté na 
rozvoj, napr. prostredníctvom súkromných nadácií 
alebo mimovládnych organizácií. Mimovládne or-
ganizácie však môžu realizovať aj ofi ciálnu rozvojo-
vú pomoc, keď sa úspešne uchádzali o podporu na 
svoj projekt zo štátnych zdrojov).

Od rozvojovej pomoci je potrebné odlišovať huma-
nitárnu pomoc. Humanitárna pomoc je poskytovaná 
v krízových situáciách, ktoré vznikli náhle a nepred-
vídane. Štát prijímajúci zahraničnú humanitárnu 
pomoc nedokáže sám zabezpečiť pomoc svojmu 
obyvateľstvu. Príčinou humanitárnych kríz je najčas-
tejšie prírodná katastrofa, ale aj zlyhanie ľudského 
faktora. 

Je dôležité zdôrazniť, že oba typy zahraničnej pomo-
ci – tak rozvojová, ako aj humanitárna, sú posky-
tované so súhlasom prijímajúceho štátu, t. j. štát 
môže ponúknutú pomoc odmietnuť.
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Mechanizmus ofi ciálnej 
rozvojovej spolupráce 
Slovenskej republiky

Pôvodne bola ofi ciálna rozvojová pomoc Slovenskej re-
publiky, ODA SR, plánovaná a realizovaná samostatne 
jednotlivými ministerstvami. Tento systém sa však uká-
zal ako neefektívny, preto v roku 2001 vláda Slovenskej 
republiky rozhodla svojím uznesením s názvom Mecha-
nizmus poskytovania vládnej rozvojovej pomoci o jeho 
reforme. Od roku 2003 hovoríme o komplexnom me-
chanizme rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky 
pod značkou SlovakAid.

Obr. č. 41: Logo ofi ciálnej rozvojovej spolupráce Sloven-
skej republiky

Zdroj: http://www.slovakaid.sk/sk/novinky-
informacie/loga-slovakaid

Na základe uznesenie vlády sa gestorom a koordiná-
torom ofi ciálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej re-
publiky stalo Ministerstvo zahraničných vecí SR, MZV SR 
(dnes Ministerstvo zahraničných vecí a európskych zá-
ležitostí SR, MZVaEZ SR), Odbor rozvojovej spolupráce a 
humanitárnej pomoci, ORPO. Pri MZV SR začal pracovať 
Koordinačný výbor pre poskytovanie ODA SR. V súčin-
nosti s Ministerstvom zahraničných vecí ofi ciálnu roz-
vojovú spoluprácu SR realizuje Slovenská agentúra pre 
medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, SAMRS.

Slovenská republika každoročne vyčleňuje časť svojho 
štátneho rozpočtu na projekty, ktoré majú napomôcť 
rozvoju pomalšie sa rozvíjajúcich štátov, resp. štátov, 
v ktorých veľká časť obyvateľov trpí chudobou a s ňou 
súvisiacimi problémami; a  tiež za týmto účelom pri-
spieva do medzinárodných organizácií.

Určujúcim dokumentom, ktorým sa od roku 2007 riadila 
ofi ciálna rozvojová spolupráca Slovenskej republiky, bol 
Zákon o ofi ciálnej rozvojovej pomoci (Zákon č. 617/2007 Z. 
z.), v ktorom boli o. i. deklarované princípy, stanovené ciele 
a popísané formy ODA SR: Slovenská republika rešpektuje 
princípy medzinárodnej rozvojovej politiky, vrátane rozvo-
jovej politiky Európskej únie, ofi ciálnu rozvojovú spoluprá-
cu rozvíja v súlade so zahraničnopolitickými a ekonomický-
mi prioritami SR, pričom sa riadi záväzkami vyplývajúcimi 
z medzinárodných dohôd. Ako hlavné ciele ofi ciálnej roz-
vojovej spolupráce boli stanovené zmierňovanie chudoby 
a  hladu; podpora udržateľného rozvoja; zabezpečovanie 
mieru a bezpečnosti vo svete; podpora univerzálneho prí-
stupu k vzdelaniu; zvyšovanie úrovne základnej zdravotnej 
starostlivosti; podpora hospodárskej spolupráce. (Zákon 
z roku 2006 nahradil od roku 2016 Zákon o rozvojovej spo-
lupráci a aj na tomto príklade môžeme pozorovať príklon 
k používaniu výrazu rozvojová spolupráca.)

Dôležitými nástrojmi plánovania ODA SR sú stredno-
dobé stratégie (aktuálne Strednodobá stratégia roz-
vojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2014 
– 2018) a  národné programy ofi ciálnej rozvojovej spo-
lupráce prijímané na ročnej báze, ktoré o. i. špecifi kujú 
sektorové a teritoriálne priority dvojstrannej ofi ciálnej 
rozvojovej spolupráce, t. j. do ktorých oblastí a do kto-
rých štátov bude Slovenská republika v danom období 
prioritne smerovať svoju pomoc.

Súčasťou ofi ciálnej rozvojovej spolupráce je aj posky-
tovanie slovenskej humanitárnej pomoci v zahraničí. 
Poskytovanie humanitárnej pomoci sa riadi dokumen-
tom s názvom Mechanizmus poskytovania humanitár-
nej pomoci SR z roku 2006, v rámci rozpočtovej kapitoly 
MZVaEZ SR je  vytvorený podprogram pre humanitárnu 
pomoc a technickú stránku humanitárnej pomoci za-
bezpečuje Ministerstvo vnútra SR.

Rozvojová spolupráca 
Európskej únie a záväzky 
Slovenskej republiky

Európska únia ako celok spolu s jej členskými štátmi sú 
najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete. 
Rozvojová spolupráca tvorí dôležitú súčasť tzv. vonkaj-
ších vzťahov Európskej únie. Hlavným cieľom európskej 
rozvojovej politiky je odstránenie chudoby. Európska 
únia sa opätovne prihlásila k záväzku vyčleňovať na roz-
vojovú pomoc 0,7% hrubého národného dôchodku, HND.
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Štáty Európskej únie, ktoré sú členmi od roku 2004 
(tzv. nové členské štáty), prijali záväzok prispievať na 
rozvojovú spoluprácu do roku 2010 vo výške aspoň 0,17 
% svojho hrubého národného dôchodku a do roku 2015 
aspoň 0,33 % HND. Slovenskej republike sa tieto záväzky, 
žiaľ, splniť nepodarilo, hoci objem prostriedkov na 
ofi ciálnu rozvojovú spoluprácu má v ostatných rokoch 
opäť mierne stúpajúcu tendenciu.
V  septembri 2015 bol na pôde Organizácie Spojených 
národov schválený program 2030 – Premena nášho 

sveta: Agenda pre udržateľný rozvoj, ktorý nadviazal na 
miléniové rozvojové ciele a  vytýčil nový súbor cieľov 
udržateľného rozvoja. Európska únia sa podieľala na 
vypracovaní tohto programu a prihlásila sa k  jeho pl-
neniu. Európska komisia navrhla prijať nový Európsky 
konsenzus o  rozvoji, zohľadňujúci zmenený globálny 
rámec. (Pôvodný Európsky konsenzus o rozvojovej po-
litike EÚ bol z roku 2005.) Za rozvojovú politiku v rámci 
Európskej komisie zodpovedá generálne riaditeľstvo 
(DG) Medzinárodná spolupráca a rozvoj.

Obr. č. 42: Ciele udržateľného rozvoja (SDGs)

Zdroj: http://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/
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Zhrnutie kapitoly
Rozvojová spolupráca je dôležitou súčasťou medzinárodných vzťahov a ako taká aj súčasťou 
slovenskej zahraničnej politiky. Slovenská republika budovala svoj mechanizmus rozvojovej 
spolupráce postupne a v súčasnosti poskytuje rozvojovú pomoc pod značkou SlovakAid jednak 
bilaterálne, ako aj prostredníctvom príspevkov do rozpočtu Európskej únie a medzinárodných 
organizácií, najmä Organizácie Spojených národov. Hlavným koordinátorom slovenskej rozvo-
jovej spolupráce je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Kľúčové pojmy
Chudoba – jeden z globálnych problémov ľudstva. Stav označujúci absenciu 
zdrojov na zabezpečenie dôstojného života: absolútna chudoba označuje 
nedostatok zdrojov na uspokojenie základných životných potrieb; relatívna 
chudoba nedostatok zdrojov na zabezpečenie priemernej životnej úrovne 
v štáte, v ktorej človek (rodina, skupina osôb) žije.

Rozvojová spolupráca – aktivity aktérov rozvojovej spolupráce (najčastejšie 
štáty, medzinárodné medzivládne a mimovládne organizácie) s cieľom zmierňovať dôsledky chudoby 
a zlepšiť situáciu – napomôcť rozvoju, v najchudobnejších oblastiach sveta.

Humanitárna pomoc – aktivity aktérov humanitárnej pomoci (najčastejšie štáty, medzinárodné 
medzivládne a mimovládne organizácie) s cieľom bezprostredne riešiť dôsledky krízových udalostí 
a situácií (prírodných aj človekom zapríčinených), najmä chrániť život, zdravie a zabezpečiť 
uspokojenie základných životných potrieb osôb postihnutých krízovou udalosťou/situáciou.
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Otázky a úlohy:

1 O akom type zahraničnej pomoci 
hovoríme v prípade vojnových 
konfl iktov – rozvojovej, alebo 
humanitárnej?

Zvážte a uveďte výhody bilaterálnej 
pomoci oproti multilaterálnej 
a opačne.

2

Aktivity:

• Naštudujte príslušné dokumenty, ktorými sa riadi ofi ciálna rozvojová spolupráca 
Slovenskej republiky, a identifi kujte štáty, na ktoré sa aktuálne orientuje slovenská 
rozvojová spolupráca. 

• Vyberte si jednu z programových alebo projektových krajín slovenskej ODA a snažte sa 
o nej zistiť čo najviac informácií, ale neprezraďte, ktorú krajinu ste si vybrali.

• Spolužiaci vám budú klásť otázky, na ktoré budete odpovedať. Na základe otázok a 
odpovedí majú identifi kovať, ktorú krajinu máte na mysli. (Otázka „Ktoré mesto je 
hlavné mesto danej krajiny?“ nie je prípustná.) Po uhádnutí správnej odpovede vyznačte 
uhádnutý štát na mape.

Odporúčané linky:
https://www.mzv.sk/zahranicna_politika/slovenska_rozvojova_spolupraca

http://www.slovakaid.sk/

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy_en

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sk/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.3.1.html

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sk/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.3.2.html
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