Návrh tém pre 1. kolo dotačného programu MZV na rok 2012
(návrh tém po zasadnutí komisie MZV SR pre posudzovanie
projektov v rámci dotačného programu dňa 16.1.2012)
1. Vyšehradský okrúhly stôl: Vývoj v EÚ v kontexte inštitucionálnych zmien – nová
výzva a skúška pre vyšehradskú skupinu
Zdôvodnenie, očakávané ciele:
Prehlbovanie regionálnej spolupráce, ako aj posilňovanie koordinácie a konzultačných
mechanizmov krajín V4 vo svetle aktuálnych výziev v rámci EÚ. Cieľom podujatia je
preskúmať možnosti výraznejšieho vkladu krajín V4 do prebiehajúcich procesov v európskej
politike, zvlášť do ďalšieho smerovania eurozóny a fiškálnej a ekonomickej politiky.
Hlavné závery a odporúčania z okrúhleho stola by mali slúžiť MZV a príslušným inštitúciám
krajín V4 pri príprave pozícií v oblasti európskej agendy.
Formy aktivity:
Jednodňový seminár/okrúhly stôl expertov z MVO a akademickej/vedeckej obce krajín V4,
prípadne aj partnerov z ďalších krajín EÚ a publikácia záverov v slovenskom aj anglickom
jazyku.
Gestor: PEUA, EGAC
2. Konferencia mladých ekonómov SR a MR k otázkam rozvoja slovensko-maďarských
hospodárskych vzťahov a ich názory na riešenie finančnej a hospodárskej krízy
Zdôvodnenie, očakávané ciele:
Cieľom organizovania stretnutia mladých ekonómov je orientovať slovensko-maďarské
vzťahy na budúcnosť, a preto je projekt zameraný na mladú generáciu (podobným spôsobom
ako konferencia mladých slovenských a maďarských historikov, podporená grantom MZV SR
v r. 2011).
Zámerom konferencie je, aby si mladí ekonómovia z akademickej/mimovládnej sféry, ale aj
„ľudia z praxe“ (banky, firmy) vymenili poznatky a názory na problematiku slovenskomaďarskej hospodárskej spolupráce. Popri bilaterálnom aspekte hospodárskych vzťahov by
malo ísť aj o zasadenie bilaterálnej spolupráce do širšieho kontextu regionálneho, európskeho
a globálneho vývoja.
Formy aktivity:
Konferencia a publikácia so závermi a odporúčaniami z diskusie.
Gestor: PEUA
3. Slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium
Zdôvodnenie, očakávané ciele:
Podujatie so zameraním na aktuálne otázky medzinárodného práva, ako napríklad analýza
výhrady k medzinárodným zmluvám, činnosti Komisie OSN pre medzinárodné právo, či
posudkov Medzinárodného súdneho dvora a ich aplikácia pri ratifikácii zmlúv EU a zmenách
zmlúv EU. V rámci podujatia by bolo vhodné tiež preskúmanie vzťahov medzinárodného
práva a práva EÚ a zmluvnej základne SR v tomto vzťahu.
Formy aktivity:
Sympózium a publikácia záverov.
Gestor: LMEP, LEUR

4. Dvoj (Viac) rýchlostná Európska únia a postavenie Slovenska v nej
Zdôvodnenie, očakávané ciele:
Eskalácia dlhovej krízy Eurozóny a rozdielne postoje jednotlivých krajín k jej vyriešeniu
zvyšujú riziko vytvorenia rôznych kategórií členských krajín – diferencovaných hlavne podľa
stupňa vzájomnej integrácie. Vytváranie tzv. pevného jadra EÚ sa už začalo. Kde by v tejto
situácii malo stáť Slovensko?
Formy aktivity:
Diskusné fórum a spracovanie záverov z diskusného fóra alebo analýza.
Gestor: MANA
5. Revízia mechanizmu tvorby stanovísk k návrhom aktov schvaľovaných Radou EÚ
v podmienkach SR v zmysle Lisabonskej zmluvy a v kontexte aktuálneho vývoja
Zdôvodnenie, očakávané ciele:
V roku 2007 bol prijatý Revidovaný mechanizmus tvorby stanovísk k návrhom aktov
schvaľovaných Radou EÚ v podmienkach SR, ktorý reflektoval skúseností z členstva SR
v EÚ a nahradil pôvodný dokument z roku 2004. Implementácia Lisabonskej zmluvy, ako aj
aktuálny vývoj v rámci EÚ vytvárajú priestor pre ďalšiu revíziu, ktorá by mala zohľadniť
nové legislatívno-právne prostredie a viesť k väčšej efektivite celého mechanizmu.
Cieľom seminára, resp. analýzy, je načrtnutie hlavných oblastí revízie Mechanizmu
v spolupráci s mimovládnym sektorom.
Formy aktivity:
Seminár a spracovanie záverov alebo analýza.
Gestor: EGAC/EUKO
6. Výzvy a príležitosti rozširovacieho procesu EÚ na západný Balkán v období 2012-13 z
pohľadu SR
Zdôvodnenie, očakávané ciele:
Napriek súčasným vnútorným problémom, ktorým EÚ čelí, sa darí udržiavať agendu jej
rozširovania v rámci definovaných záväzkov a princípov a dosahovať dôležité výsledky (napr.
podpis zmluvy o prístupe s Chorvátskom). Na druhej strane predstavitelia niektorých
členských krajín hovoria o tzv. únave z rozširovania, resp. o potrebe konsolidácie Únie pred
jej ďalším možným rozširovaním. Objavujú sa úvahy o prestávke v rozširovaní, alebo
o hľadaní iného modelu prehĺbenej spolupráce medzi EÚ a kandidátskymi, resp. potenciálne
kandidátskymi krajinami.
Cieľom výstupu by malo byť zmapovanie prevládajúcich trendov a úskalí politiky
rozširovania Únie na západný Balkán so zameraním na kľúčové krajiny EÚ, predovšetkým
(ale nielen) Nemecko a Francúzsko.
Formy aktivity:
Vypracovanie analytickej štúdie (10-15 strán a „executive summary“ v angličtine), ku ktorej
by sa konal odborný seminár s účasťou zástupcov európskych think tankov a 1-2 krajín
západného Balkánu.
Gestor: PJVE
7. Tunisko – transfer skúseností
Zdôvodnenie, očakávané ciele:

Podpora slovenských aktivít uskutočňovaných v rámci spolupredsedníctva SR v pracovnej
skupine Spoločenstva demokracií pre Tunisko vo forme medzinárodného podujatia, ktoré by
sa uskutočnilo v Bratislave za účasti predstaviteľov relevantných aktérov podporujúcich
rozvoj demokracie v Tunisku. Podpora prezentácie slovenských aktivít v krajine v spolupráci
s mimovládnymi organizáciami. Téma seminára by mala vychádzať z potrieb prezentovaných
tuniskými prioritami.
Formy aktivity:
Medzinárodný seminár/workshop.
Gestor: PALA
8. 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 Francúzskom a s Rakúskom. Predpokladom je nájdenie
vhodnej partnerskej inštitúcie v Paríži, resp. vo Viedni a konanie úvodného zasadnutia na ich
pôde.
Formy aktivity:
1-dňový seminár/diskusné fórum a záverečné odporúčania (identifikácia nových bilaterálnych
aktivít so strategickým prvkom).
Gestor: MANA, PEUA
9. Európska susedská politika: stratégia politiky SR v Južnom susedstve
Zdôvodnenie, očakávané ciele:
Analýza situácie v krajinách, v ktorých prebehla tzv. Arabská jar, posúdenie možnosti účasti
SR na politických, ekonomických a sociálnych reformách a zadefinovanie formy tejto účasti.
Využitie skúseností mimovládneho sektora z pôsobenia v týchto krajinách k príprave
východiska pre budúce presadzovanie záujmov SR v tomto regióne.
Formy aktivity:
Okrúhly stôl vládnych a mimovládnych predstaviteľov a akademickej obce a analýza záverov
diskusie.
Gestor: PALA
10. Vytvorenie platformy vládneho a mimovládneho sektora pre spoluprácu a pôsobenie
SR v rámci Východného partnerstva
Zdôvodnenie, očakávané ciele:
Vytvorenie národnej platformy vládneho a mimovládneho sektora pre spoluprácu v rámci
Východného partnerstva za účelom výmeny názorov na pôsobenie SR v tejto oblasti,
vytvorenie dialógu s mimovládnymi organizáciami, zvýšenie vzájomnej informovanosti
o aktivitách, identifikáciu možností spoločných aktivít a prípadne priame zapojenie
mimovládneho sektora do vládnych aktivít SR vo Východnom partnerstve.
Formy aktivity:
Networking zainteresovaných štátnych orgánov a MVO.

Workshopy predstaviteľov MZV SR a slovenských mimovládnych organizácií (min. 2x
ročne). Výstup zo stretnutí a vzájomnej komunikácie: návrhy na aktivity, realizácia aktivít SR
vo Východnom partnerstve, lepšia koordinácia pôsobenia SR vo VP, väčšia viditeľnosť SR vo
VP.
Gestor: PVEA
11. Strategické ekonomické záujmy SR a ich odraz v zahraničnej politike v kontexte
globálnej finančno-ekonomickej krízy.
Zdôvodnenie, očakávané ciele:
V záujme zvyšovania zamestnanosti a tvorby zdrojov pre komplexný a
ekonomiky SR očakávame analýzu súčasného stavu a návrh
zahraničnopolitické aktivity SR v strednodobom horizonte. V rámci
reflektovať aj príležitosti a obmedzenia, ktoré pre SR vyplývajú z
medzinárodných organizáciách.

udržateľný rozvoj
odporúčaní pre
analýzy je nutné
členstva v EÚ a

Formy aktivity:
Konferencia, seminár
Analytická štúdia, odporúčania
Gestor: TTII
12. Exportný potenciál slovenských malých a stredných podnikov
Zdôvodnenie, očakávané ciele:
Identifikovať odvetvia, eventuálne podnikateľské aktivity v rámci segmentu malých
a stredných podnikov slovenskej ekonomiky, ktoré majú šancu presadiť sa na zahraničných
trhoch. Cieľom je, aby aktivity ekonomickej diplomacie vychádzali z reálnych možností tak,
aby bolo možné ich cielene zameriavať najmä na konkurencieschopnú produkciu.
Formy aktivity:
Analýza, ktorá by zhodnotila exportný potenciál slovenských malých a stredných podnikov.
Konferencia, seminár, okrúhly stôl s publikáciou záverov.
Gestor: TTII
13. Zmena postavenia Turecka vo vzťahu k EÚ
Zdôvodnenie, očakávané ciele:
Zhodnotenie vplyvu, postavenia a ambícií Turecka ako moslimskej krajiny rokujúcej o vstupe
do EÚ, považovanej za vzor pre mnohé z krajín „Arabskej jari“ ako funkčné spojenie
demokracie a islamskej viery. Cieľom projektu je analýza zmeny postavenia Turecka
predovšetkým vo vzťahu k Európskej únii a presadzovanie jeho záujmov v regióne a na
medzinárodných fórach.
Formy aktivity:
Diskusné fórum s publikáciou záverov alebo analýza.
Gestor: MANA
14. Fórum na témy bezpečnostnej politiky
Zdôvodnenie, očakávané ciele:
Diskusia predstaviteľov vládnej a mimovládnej sféry (slovenská bezpečnostná komunita)
o aktuálnych otázkach bezpečnostnej politiky s cieľom vytvárať priestor pre formovanie

konsenzu v týchto otázkach na národnej úrovni. V širšom rámci je možné pripraviť tiež
podujatie aj za účasti ďalších stredoeurópskych krajín.
Formy aktivity:
Konferencia, seminár a publikácia odporúčaní.
Gestor: POBE
15. Komunikácia potreby a možností zapájania civilných expertov do medzinárodného
krízového manažmentu
Zdôvodnenie, očakávané ciele:
Zvyšovanie informovanosti a povedomia o zapájaní civilných expertov do medzinárodného
krízového manažmentu v nadväznosti na prijatý zákon o vysielaní civilných expertov
(503/2011 Z.z.) a prípravu Koncepcie civilno-vojenského pôsobenia SR v krízových
oblastiach. Aktivity by mali byť zamerané na nasledovné cieľové skupiny:
- potenciálnych civilných expertov (z radov štátnych inštitúcií, ale aj mimovládnej sféry)
- predstaviteľov štátnej správy na získanie podpory pre plnenie cieľov v oblasti
medzinárodného krízového manažmentu, získavanie podpory pre zapájanie/vysielanie ich
expertov/pracovníkov
- širšej verejnosti s cieľom prezentovať problematiku v zmysle „komplexného prístupu“
s vysvetlením potreby čoraz intenzívnejšieho zapájania civilných expertov do aktivít
medzinárodného krízového manažmentu popri vojenských, ktorých účasť verejnosť registruje.
Formy aktivity:
Organizácia odborných konzultácií, verejných diskusií, prednášok, vyčlenenie priestoru pre
danú problematiku v médiách.
Gestor: POBE
16. Vzdelávanie v oblasti bezpečnostnej politiky
Zdôvodnenie, očakávané ciele:
Zvyšovanie znalostí študentov v oblasti bezpečnostnej politiky a formovanie systematického
vzdelávania študentov stredných a vysokých škôl ako potenciálnych odborníkov na
bezpečnostnú a obrannú politiku.
Formy aktivity:
Letná škola (prednášky, semináre), publikácia o bezpečnostnej politike, prípadne vedomostná
súťaž.
Gestor: POBE

