
Návrh tém pre 2. kolo dotačného programu MZV na rok 2012 

 

1. Bilaterálne diskusné fóra  

Zdôvodnenie, očakávané ciele:  

MZV SR sa podarilo etablovať sériu pravidelných neformálnych diskusných fór o kľúčových 

európskych a bilaterálnych otázkach s Českou republikou, Nemeckom a Poľskom. Ich cieľom 

je prehĺbiť politický dialóg s hlavnými partnermi SR v EÚ, ako aj vzájomnú komunikáciu 

vládnych a mimovládnych expertov. Zámerom MZV je ďalej rozvíjať existujúce diskusné 

fóra a uskutočniť v Bratislave podujatie s Nemeckom ako aj vytvorenie podobných 

pravidelných diskusných fór s ďalšími susednými krajinami (Rakúskom, Maďarskom). 

Predpokladom je nájdenie vhodnej partnerskej inštitúcie v danej krajine, ktorá bude schopná 

zabezpečiť podporu pre organizáciu následných podujatí v daných krajinách.   

Formy aktivity:   

1-dňový seminár/diskusné fórum a záverečné odporúčania (identifikácia nových bilaterálnych 

aktivít so strategickým prvkom). 

Gestor: ANAP, 1TEO, 2TEO 

 

2. Rozvoj zručností malých a stredných podnikov pri zvyšovaní ich exportného 

potenciálu 

Zdôvodnenie, očakávané ciele:  

Pracovné workshopy pre malé a stredné podniky slovenskej ekonomiky, s cieľom zvýšiť ich 

šance presadiť sa na zahraničných trhoch a zvýšiť ich konkurenčnú schopnosť.  

Formy aktivity:   

Analýza konkurenčného postavenia malých a stredných podnikov SR ako východisko pre 

organizované workshopy:  

1. Workshop pre malých a stredných podnikateľov venovaný rozvoju zručností v oblasti 

zahranično-obchodných aktivít prostredníctvom internetu (e-commerce), internetová 

reklamná kampaň, budovanie imidžu firmy v zahraničí (komunikačné zručnosti MSP); 

2. Workshop zameraný na zvýšenie exportných schopností a možností presadenia sa 

slovenských malých a stredných podnikov s využitím inovačných politík a programov, 

vrátane programov EÚ (orientácia v ponuke programov a zručnosti projektovania, vstupov) 

a využitie skúseností z projektov zameraných na rozvoj vedy, výskumu a inovácií; 

3. Workshop na podporu teritoriálnych a regionálnych exportných aktivít malých a stredných 

podnikov SR so zameraním na exportné trhy s vysokým potenciálom – RF, Ukrajina, 

Bielorusko, Kazachstan (resp. EurAzES alebo Colnej únie RF, Bieloruska a Kazachstanu), 

priestor strednej Európy, Čína, (zhodnotenie vlastného potenciálu, výber teritória, 

zhodnotenie rizík, exportné možnosti, motivácia). 

Gestor: SHSP 

 

3. Zhodnotenie úspechov slovenskej zahraničnej služby a pomenovanie jej nových výziev  

Zdôvodnenie, očakávané ciele:  

V súvislosti s 20. výročím vzniku SR pripraviť konferenciu zameranú na zhodnotenie 

úspechov zahraničnej služby od jej vzniku. Účastníkmi by mali byť úspešní slovenskí 

diplomati. Na konferenciu by mali byť prizvaní aj predstavitelia diplomatického zboru 

akreditovaní v SR a odborná verejnosť (akademická obec, SAV, MVO). Súčasťou podujatia 

by mohla byť vernisáž prezentácie k 20. výročiu vzniku SR, či samostatný kultúrny program 



s recepciou. Preferovaný termín je január 2013. Zvláštny dôraz bude kladený na zabezpečenie 

mediálneho pokrytia projektu. 

Formy aktivity:   

Konferencia s kultúrnym podujatím, vydanie zborníka príspevkov/el. publikácia. 

Gestor: OVKD 

 

4. Prehlbovanie európskej integrácie - diskusia o aktuálnom smerovaní EÚ 

Zdôvodnenie, očakávané ciele:  

Na júnovom zasadnutí predseda Európskej rady  H. van Rompuy predstavil správu o hlbšej 

integrácii v hospodárskej a menovej únii, ktorej vypracovaním v spolupráci s predsedom 

Európskej komisie J. M. Barrosom, predsedom Euroskupiny J. C. Junckerom a prezidentom 

ECB M. Draghim, ho poverili v máji členské štáty. Správa definuje štyri základné piliere 

budúcej hospodárskej a menovej únie: integrovaný finančný rámec, integrovaný rozpočtový 

rámec, integrovaný rámec hospodárskej politiky a posilnená demokratická legitimita a 

politická zodpovednosť. Európska rada vyjadrila vo všeobecnosti politickú podporu 

pokračovaniu  integrácie EÚ smerom k bankovej, fiškálnej a politickej únii. Prvý návrh 

bankovej únie zo strany Európskej komisie by mal byť zverejnený začiatkom septembra 2012. 

Členské štáty by mali k finálnej dohode, obsahujúcej konkrétne kroky v štyroch uvedených 

oblastiach, dospieť počas decembrového samitu EÚ (13.-14. decembra 2012).  

Cieľom konferencie/seminára by mala byť diskusia o ďalšom smerovaní EÚ, možnom 

budovaní politickej a hospodárskej únie a postavení SR v procesoch prehlbovania európskej 

integrácie. Preferenčný termín pre usporiadanie konferencie je 4. štvrťrok 2012. 

Formy aktivity:   

konferencia/seminár 

Gestor: OVZI/SEZA 

 


