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1. Vzťahy medzi Slovenskom a Európskou úniou
Cieľ:
Cieľom projektu je produkcia popularizačno-informačnej brožúry o Európskej únii, Slovensku v
EÚ, vzájomných vzťahoch a prínosoch, so štyrmi nosnými témami: EÚ a jej história, Slovensko v
EÚ, predsedníctvo Rade EÚ, Slováci v EÚ a jej štruktúrach. Publikácia bude distribuovaná
primárne študentom vo veku 14-18 rokov; nemá však ísť o klasickú učebnicu, ale skôr hravý a
vizuálne aj obsahovo príťažlivý materiál, ktorý študentom priblíži realitu Slovenska v EÚ
nevtieravou formou, a získa si pozornosť. V atmosfére klesajúceho záujmu o témy súvisiace s
Európskou úniou má publikácia za úlohu zvýšiť záujem a informovanosť.
Forma:
Popularizačno-vzdelávacia brožúra

2. Európska únia a presah jej politík do každodenného života občanov
Cieľ:
Prispieť k oživeniu verejnej diskusie o aktuálnych témach súvisiacich s predsedníctvom SR v Rade
EÚ, ale aj únii ako takej. Podujatia by verejnosti priblížili EÚ a presah unijných politík do
každodenného života občanov SR.
Forma:
Analýza formou verejnej diskusie

3. Mýty a fakty o EÚ
Cieľ:
Vyvrátiť rozšírené negatívne mýty o EÚ na konkrétnych príkladoch. Poukázať na pozitíva členstva
SR v EÚ s osobitným dôrazom na úroveň samospráv (miest a VÚC). Prezentovať SK PRES EÚ.
Snaha zmeniť skeptické, negatívne vnímanie Bruselu a EÚ zo strany občanov. Na príkladoch z
miest a VÚC (využívanie eurofondov a pod.) ukázať, že Brusel a EÚ nie sú slovenským občanom
také vzdialené, ako by sa mohlo zdať.
Forma
Diskusná road show po väčších mestách SR

4. Sprostredkovanie európskych tém prostredníctvom kultúrno-spoločenskej prezentácie
Cieľ:
Hravou a angažovanou formou priblížiť divákom tému s európskym presahom. Účelom je
podporiť prehĺbenie povedomia o príslušnosti k európskemu kultúrnemu rámcu.
Forma:
Verejno-vzdelávacie podujatie
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5. Konferencia prepájajúca regionálne témy a EÚ
Cieľ:
Vytvoriť priestor na odbornú diskusiu o vzťahoch jednotlivých regiónov Slovenskej republiky k
Európskej únii, aktuálnym témam s celoeurópskym presahom a spoločnej histórii.
Forma:
Konferencia zameraná na odbornú verejnosť, prípadne so sprievodnými podujatiami zameranými
na širokú verejnosť a jej informovanie a angažovanie

6. Podnikateľské prostredie v kontexte Európskej únie
Cieľ:
Zlepšenie podnikateľského prostredia vo svetle programu predsedníctva SR v Rade EÚ.
Prezentácia podnikateľského prostredia v krajských mestách a krajoch SR, podpora inovácií a
podpora malých a stredných podnikov či začínajúcich podnikateľov. Nasmerovanie začínajúcich
podnikateľov na správne inštitúcie v kontexte Slovenska a Európskej únie.
Forma:
Workshopy, konferencia, poradenstvo, mentoring, informačná kampaň

7. Európska veda je aj slovenská veda - zapojenie slovenských regiónov do európskeho
výskumného priestoru
Cieľ:
Veda, výskum a inovácie zlepšujú konkurencieschopnosť, podporujú rast a vytváranie pracovných
miest a v konečnom dôsledku prostredníctvom nových výrokov a služieb pomáhajú zlepšovať
život ľudí. Mládež však o vedu a štúdium prírodovedných a technických odborov nemá záujem.
Prostredníctvom popularizačných aktivít je možné:
 zlepšiť vnímanie a poslniť postavenie vedy a výskumu v spoločnosti;
 povzbudiť záujem mládeže o vedu a techniku;
 informovať širokú verejnosť o výsledkoch vedecko-výskumných aktivít svetových,
európskych, ale najmä slovenských výskumníkov;
 zvýšiť povedomie slovenskej verejnosti o aktivitách a programoch EÚ zameraných na
podporu výskumu, vývoja a inovácií a využiť tak podujatie na propagáciu SK PRES
všeobecne;
 predstaviť podporu vedy, výskumu a inovácií ako jednu z priorít EÚ.
Forma:
Verejno-vzdelávacie podujatie

8. Komunikácia priorít SK PRES
Cieľ:
Ambíciou projektu je podnietiť u angažovaných študentov, t.j. potenciálnych lídrov budúcnosti,
záujem o zahraničnú a európsku politiku SR v rámci predsedníctva Slovenska v Rade EÚ so
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špeciálnym dôrazom na priority SK PRES a na aktuálne rezonujúce otázky. Súťažné debaty vo
formáte Karl Popper, British Parliamentary alebo WSDC (World Schools Debating
Championship) predstavujú vysoko efektívny nástroj pre osvojenie si kvalitných argumentačných
a komunikačných schopností, ako aj pre dôkladné porozumenie komplikovaným spoločenským
témam. Vykonávateľ projektu by mal realizovať sériu debatných turnajov v niektorom
z uvedených súťažných formátov, ktorá sa zameria na cieľovú skupinu študentov stredných škôl
v SR a na konkrétne politické otázky, spojené so slovenským predsedníctvom v Rade EÚ, zvolené
v spolupráci s MZVaEZ SR.
Forma:
Debatné turnaje, workshopy, konferencie, prednášky

9. Európsky deň cestovného ruchu
Cieľ:
Podpora cestovného ruchu v regiónoch so špeciálnym ohľadom na miestne špecifiká. Presah do
tém súvisiacich so slovenským predsedníctvom v Rade EÚ môže spočívať v propagácii
partnerských miest v rámci únie, prípadne prezentáciu členských krajín.
Forma:
Verejné podujatie, súťaže, kvízy, regionálne vzdelávanie

10. Verejné podujatie na okraj Európskeho summitu regiónov a miest 2016
Cieľ:
V dňoch 8 a 9. júla 2016 sa v Bratislave bude konať 7. Európsky summit regiónov a miest.
Zámerom je, aby summit nebol len podujatím „za zatvorenými dverami“, ale aby bola do podujatia
vtiahnutá aj širšia verejnosť. Cieľom projektu je preto na okraj summitu pripraviť sprievodné
podujatie pre verejnosť, ktoré bude kombináciou odborných diskusií s predstaviteľmi regiónov
a miest EÚ a zástupcov start-upovej scény, vrátane kultúrno-spoločenského programu. Takýmto
spôsobom by sa verejnosti priblížil Európsky summit regiónov a miest, došlo by k interakcii medzi
predstaviteľmi regiónov a miest EÚ s verejnosťou, a zároveň by bolo možné propagovať turistický
potenciál regiónov SR, inovácie a start-upy.
Forma:
Interaktívne diskusie, prezentácie v informačných stánkoch, kultúrno-spoločenský program

11. Podujatie na okraj stretnutia Rady podunajských miest a regiónov
Cieľ:
V dňoch 3. a 4. novembra 2016 sa bude v Bratislave konať stretnutie približne 100 primátorov
miest a obcí krajín patriacich do Rady podunajských miest a regiónov (CODCR). CODCR sa
zaoberá možnosťami vzájomnej podpory podunajských miest a regiónov pri napĺňaní EU stratégie
pre Podunajský región. Partnerské mestá a regióny majú medzi sebou zdieľať skúsenosti, ako čo
najlepšie túto stratégiu realizovať v konkrétnych oblastiach, medzi ktoré patrí energetika, životné
prostredie, turizmus, kultúra, doprava, digitálna agenda, veda, vzdelanie a nové technológie,
priemysel a iné, ale aj otázky ľudských práv, decentralizácie či fungovania inštitúcií.
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Forma:
Verejné propagačné podujatie

12. Slovensko v Európe, Európa na Slovensku
Cieľ:
Propagácia miest, regiónov, Európskej únie a slovenského predsedníctva v regiónoch zameraná na
širokú verejnosť. Cieľom je vytvoriť povedomie o kultúre a tradíciách vybraných geografických
oblastí Slovenska alebo EÚ formou outdoorového podujatia prístupného širokej verejnosti.
Alternatívne je možné zamerať sa na inštitúcie a mechanizmy EÚ spolu s informovaním verejnosti
o málo známych témach, ako je napríklad vplyv únie na bežný život občanov.
Forma:
Verejné podujatie

13. Slováci spájajúci Európu
Cieľ:
Séria podujatí zameraná na spoznávanie diela a osudov rodákov, ktorých vplyv sa prejavil naprieč
Európou.
Forma:
Verejné podujatia, diskusie, workshopy

14. Sprievodné podujatia na podporu Európskeho týždňa športu
Cieľ:
Cieľom podujatia je motivovať širokú verejnosť, vrátane nešportovcov, k športu. Dôraz bude
kladený na sprievodné podujatia na okraj športových aktivít u ľudí, ktorí sa im nevenujú
pravidelne z objektívnych príčin: na seniorov, sociálne odkázaných a hendikepovaných občanov.
Forma:
Sprievodné verejné podujatia

15. Zvýšenie informovanosti študentov stredných a základných škôl o SK PRES a EÚ
Cieľ:
Zorganizovať podujatie pre študentov s cieľom priblížiť im fungovanie inštitúcii EÚ a ich vplyv na
každodenný život obyvateľov regiónu. Projekt má za úlohu zvýšiť informovanosť mladých ľudí
o SK PRES, zdôrazniť význam aktívneho európskeho občianstva a prispieť k decentralizácii
komunikačnej stratégie EÚ.
Forma:
Moderované panelové diskusie, webstránka, vzdelávacie aktivity
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16. Multimediálny projekt na podporu cestovného ruchu
Cieľ:
Podpora predsedníctva Slovenska v Rade EÚ formou vytvorenia multimediálnej hry zameranej na
mladé rodiny, deti a mládež. Projekt predstaví vybraný región, jeho kultúrny, historický a prírodný
potenciál, čím sa zvýši pozitívne povedomie o kraji a zároveň inšpiruje mladú generáciu vnímať
spoločné európske problémy a tým prispievať k ich riešeniu (dostatok pitnej vody, čisté životné
prostredie, nerastné suroviny, bezpečnosť, mier, znášanlivosť medzi národmi a pod.).
Forma:
Interaktívna prezentácia

17. Nezamestnanosť mladých v EÚ a ich ďalšie vzdelávanie
Cieľ:
Prostredníctvom série aktivít propagovať politiky EÚ v oblasti podpory štúdia odborov STEM
(prírodné vedy, technika a technológie, matematika) ako predmetov zabezpečujúcich uplatnenie
absolventov na trhu práce, ako aj možnosti pre inovácie vo vzdelávaní v tejto oblasti.
Forma:
Konferencia, interaktívne podujatia, vzdelávacie aktivity

18. Analýza možných dopadov vystúpenia Veľkej Británie z EÚ
Cieľ:
Na základe momentálne dostupných poznatkov vypracovať komplexnú štúdiu a odporúčania
zamerané na politické, hospodárske a spoločenské dopady prípadného vystúpenia Veľkej Británie
z EÚ. Štúdia by mala zároveň poskytnúť odpovede týkajúce sa alternatív možného usporiadania
vzťahov medzi EÚ a Veľkou Britániou. Tematické okruhy analýzy by sa mali o.i. orientovať na:
 analýzu britských požiadaviek na reformu EÚ, vrátane ich realizovateľnosti;
 vplyv odchodu Veľkej Británie z EÚ na hospodárstvo a podnikateľské prostredie v EÚ;
 politické dôsledky odchodu Veľkej Británie z EÚ;
 alternatívy budúceho usporiadania vzťahov a spolupráce Veľkej Británie s EÚ;
 odporúčania pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Forma:
Nezávislá odborná analýza, prezentácia jej záverov predstaviteľom MZVaEZ SR a zástupcom
odbornej verejnosti

19. Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP) – prínosy a riziká pre SR
Cieľ:
Podľa ambicióznych názorov by rokovania o dohode TTIP mohli byť ukončené v roku 2016. To
by znamenalo, že sa partnerstvo stane výraznejšou témou v rámci SK PRES.
Cieľom projektu by malo byť vytvorenie platformy pre informovanie odbornej verejnosti
o aktuálnom statuse rokovaní (dosiahnutých výsledkoch) o TTIP a následnej diskusii
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o pripravenosti slovenskej podnikateľskej sféry na budúcu implementáciu dohody. Dôraz by mal
byť kladený na možnosti prehĺbenia zahraničného obchodu s USA a otváranie investičných
príležitostí.
Forma:
Odborná štúdia a jej prezentácia v rámci konferencie (workshopu) pre širšiu odbornú verejnosť

20. Spolupráca medzi NATO a EÚ v kontexte hybridných hrozieb
Cieľ:
Očakáva sa, že počas Varšavského summitu NATO vyjadria EÚ a NATO zámer hlbšie
spolupracovať, a to najmä pri zvládaní hybridných hrozieb. Obe organizácie majú rôzne kapacity a
spôsobilosti na zvládnutie tejto výzvy, ktorá je charakterizovaná vojenskými a civilnými, resp.
konvenčnými a nekonvenčnými spôsobmi boja vykonávanými štátnymi a neštátnymi aktérmi.
Hybridné hrozby sa usilujú predlžovať rozhodovacie procesy a oddialiť reakciu medzinárodného
spoločenstva, preto je dôležitá vnútroštátna odborná diskusia ku konceptu hybridných hrozieb a
možnostiam ako im čeliť.
Forma:
Okrúhly stôl, na ktorý nadviaže vypracovanie analýzy so zameraním na posilnenie spolupráce a
koordinácie EÚ a NATO v oblasti boja proti hybridným hrozbám a možnosti zapojenia SR

21. Energetická bezpečnosť Slovenskej republiky
Cieľ:
Slovenskú republiku je možné z hľadiska energetickej bezpečnosti považovať za zraniteľnú, keďže
je takmer na 90 % závislá na dovoze primárnych energetických zdrojov. Jednou z hlavných priorít
počas historicky prvého SK PRES bude posilňovanie energetickej bezpečnosti EÚ, rozvoj
regionálnej spolupráce a solidarity medzi členským štátmi, ako aj realizácia infraštruktúrnych
projektov, ktoré rešpektujú princípy Energetickej únie. Analýza externých faktorov energetickej
bezpečnosti SR by sa mala sústrediť na problematiku rastúceho dopytu po energetických zdrojoch,
na nutnosť zabezpečovať ekonomický rast krajiny a súčasne znižovať škodlivé emisie, na potrebu
stability dodávok energie pri prijateľných cenách, a v neposlednom rade na pripravenosť štátu
efektívne reagovať na prípadné krízové situácie v kontexte aktuálnej geopolitickej situácie.
Forma:
Odborná štúdia
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