Zoznam odporúčaných tém pre 1. výzvu v roku 2013 na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie MZVaEZ SR na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných
podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky
1. Téma: 20 rokov slovenskej zahraničnej a európskej politiky
Cieľ:
Pri príležitosti výročia vzniku SR ako aj zahraničnej politiky SR pohľad na kľúčové udalosti
v zahraničnej politike, pôsobenie SR v systéme medzinárodných vzťahov, ako aj vo vzťahu
k prioritným teritóriám zahraničnej politiky SR. Výstupy by mali tiež reflektovať pohľady
najdôležitejších partnerov SR.
Formy aktivity:
analytické štúdie, seminár
Gestor: ANAP
2. Prehlbovanie európskej integrácie a jej ďalšie smerovanie
Cieľ:
Cieľom je rozšírenie diskusie o aktuálnych procesoch prehlbovania európskej integrácie.
Záujmom je tiež získať analytické pohľady na aktuálny vývoj od expertov zo susedných
krajín ako aj niektorých ďalších krajín EÚ.
Formy aktivity:
semináre, konferencie so spracovaním záverov a odporúčaní, analytické štúdie – môžu byť
spracované aj v anglickom jazyku
Gestor: OVZI, ANAP
3. Bilaterálne diskusné fóra
Cieľ:
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 ako aj vytvorenie podobných pravidelných diskusných fór s Francúzskom a s Rakúskom.
Predpokladom je nájdenie vhodnej partnerskej inštitúcie v Paríži, resp. vo Viedni.
Formy aktivity:
1-dňový seminár/diskusné fórum a záverečné odporúčania (identifikácia nových bilaterálnych
aktivít so strategickým prvkom).
Gestor: ANAP
4. Zvýšenie informovanosti verejností západného Balkánu o euroatlantickej integrácií
Cieľ:
Trvalou zahraničnopolitickou prioritou SR je podpora integrácie štátov západného Balkánu do
európskych a euroatlantických zoskupení. Pre tento cieľ je nevyhnutná podpora verejnosti.
Cieľom projektov by malo byť zvyšovanie informačného povedomia o euroatlantickej
integrácii prostredníctvom nástrojov verejnej diplomacie smerom ku kľúčovým cieľovým
skupinám (predstavitelia administratívy, parlamentu, médiá, odborné a akademické kruhy,
mimovládny sektor, laická verejnosť). Navrhnúť a realizovať aktivity, ktoré efektívne doplnia
a posilnia zvlášť bilaterálnu srbsko-slovenskú spoluprácu v tejto agende.
Formy aktivity:
konferencia, seminár, workshopy, analytická štúdia, školenie
Gestor: OBEP

5. Perspektívy a výzvy komplexného pôsobenia SR v medzinárodnom krízovom
manažmente
Cieľ:
Realizácia zadania by mala napomôcť pri aktualizácii východísk a nástrojov zameraných na
dosiahnutie komplexného pôsobenia SR v medzinárodnom krízovom manažmente. Efektívne
pôsobenie SR v meniacich sa geopolitických podmienkach predpokladá koordinované
využitie širokého spektra nástrojov (civilné a vojenské operácie a misie, rekonštrukčné
a stabilizačné aktivity a rozvojová a humanitárna pomoc).
Formy aktivity:
seminár, analytická štúdia
Gestor: OBEP
6. Reforma bezpečnostného sektora (SSR) – transfer skúseností SR
Cieľ:
V nadväznosti na doterajšie pôsobenie v oblasti SSR sú hlavnými výzvami pre nasledujúce
obdobie: 1) posilnenie prepojení medzi aktivitami SR v oblasti SSR a oficiálnou rozvojovou
pomocou SR; 2) hľadanie možností konkrétneho využitia slovenských transformačných
skúseností s dôrazom na oblasť SSR pre krajiny západného Balkánu, východného partnerstva
a Tunisko; 3) výraznejšie priame zapojenie našich vojenských a civilných expertov do
projektov a misií týkajúcich sa SSR v teréne.
Formy aktivity:
medzinárodný workshop, seminár, medzinárodná konferencia, analytická štúdia, školenie
Gestor: OBEP
7. Rozvoj regionálnej spolupráce v oblasti bezpečnosti/obrany
Cieľ:
Cieľom projektov je poskytnúť platformu na diskusiu predstaviteľov štátnych inštitúcií,
akademickej sféry a mimovládneho sektora o aktuálnych bezpečnostno-politických témach.
Takto vytvorený priestor pre formovanie konsenzu v otázkach bezpečnosti/obrany na
národnej úrovni by mal klásť dôraz na potenciál regionálnej spolupráce pri prekonávaní
pretrvávajúcich vplyvov ekonomickej krízy na obranné rozpočty členských štátov EÚ/NATO.
Formy aktivity:
konferencia, seminár, odporúčania, publikácia
Gestor: OBEP
8. Medzinárodné sankcie a ich efektívne uplatňovanie zo strany SR
Cieľ:
Medzinárodné sankcie (OSN, EÚ) sa stávajú čoraz používanejším politickým nástrojom na
donútenie zmeny politiky štátov alebo jednotlivcov, ktorí zásadným spôsobom porušujú
medzinárodné právo a ľudské práva, alebo nerešpektujú demokratické zásady. V SR platí
osobitný zákon č. 126/2011 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií, ktorý rámcovo
stanovuje koordináciu a kompetencie príslušných ústredných orgánov štátnej správy SR pri
uplatňovaní medzinárodných sankcií. Cieľom projektu je vypracovať komparatívnu štúdiu
o fungovaní obdobných mechanizmov spolupráce, kompetencií a koordinácie v niektorých
členských štátoch EÚ (osobitne vo V4) a následne zorganizovať seminár k tejto téme a téme
medzinárodných sankcií vo všeobecnosti, s pozvanými hosťami zo zahraničia (EÚ, susedné
štáty, experti...).
Formy aktivity:
komparatívna štúdia, expertný seminár so spracovaním záverov a odporúčaní
Gestor: SZBP (OSNO, OKOZ)

9. Identifikovanie potenciálnych oblastí ekonomickej spolupráce s krajinami
juhovýchodnej Ázie
Cieľ:
Zhodnotenie ekonomického potenciálu spolupráce SR s Vietnamom, Laosom, Kambodžou a
Thajskom. Vypracovanie databázy subjektov, ktoré sú aktívne v rámci rozvojovej
a ekonomickej spolupráce s týmito krajinami, prípadne majú potenciál pre rozvoj
ekonomickej spolupráce s krajinami regiónu juhovýchodnej Ázie.
Formy aktivity:
analytická štúdia, seminár
Gestor: RED2
10. Využitie existujúcich väzieb medzi SR a Mongolskom na identifikovanie oblastí
rozvojovej spolupráce s dôrazom na zapájanie podnikateľských subjektov
Cieľ:
Zhodnotenie ekonomického potenciálu Mongolska na realizáciu rozvojovej a ekonomickej
spolupráce. Vypracovanie databázy subjektov, ktoré sú aktívne v oblasti ekonomickej
i rozvojovej spolupráce v Mongolsku.
Formy aktivity:
analytická štúdia
Gestor: ORPO
11. Perspektívy SR pre zapojenie sa do spoločného programovania rozvojovej
spolupráce EÚ
Cieľ:
Analýza potrieb systému slovenskej ODA a možností pre zapojenie sa do spoločného
programovania rozvojovej spolupráce EÚ vo vybraných partnerských krajinách (napr. v 1.
fáze v Tunisku, Moldavsku, prípadne v Barme/Mjanmarsku a na Ukrajine).
Formy aktivity:
analytická štúdia
Gestor: ORPO
12. Transformačné skúsenosti SR a ich potenciál v kontexte finančných nástrojov EÚ –
IPA, ENPI, DCI a EIDHR
Cieľ:
Analýza možnosti aktívnejšej účasti SR v projektoch realizovaných prostredníctvom
finančných
nástrojov
EÚ
určených
kandidátskym
krajinám,
potenciálnym
kandidátom, krajinám Európskej politiky susedstva, rozvojovým a transformujúcim sa
krajinám (IPA, ENPI, DCI, EIDHR). SR disponuje bohatými transformačnými skúsenosťami,
ktoré sú využiteľné pre tieto krajiny, ale o možnostiach spomínaných nástrojov nie sú
slovenské subjekty dostatočne informované.
Formy aktivity:
analytická štúdia
Gestor: ORPO (OVZI, SZBP)
13. Východiská pre zameranie rozvojovej politiky SR po r. 2015
Cieľ:
Vzhľadom na aktuálne diskusie na medzinárodnej úrovni o smerovaní rozvoja po r. 2015
analyzovať východiská pre spracovanie budúceho zamerania rozvojovej politiky SR. Uvedené

by bolo základným vstupom do prípravy novej strednodobej koncepcie ODA SR na r. 20142018.
Formy aktivity:
analytická štúdia, verejné konzultácie (príp. aj prieskum verejnej mienky) so spracovaním
záverov a odporúčaní
Gestor: ORPO
14. Branding SR: od ideového konceptu ku komunikačnému manuálu
Cieľ:
V rokoch 2011 a 2012 MZVaEZ SR zrealizovalo úvodné fázy prípravy brandingu SR, medzi
ktoré patrilo získanie obrazu o vnímaní SR v zahraničí a tvorba ideového konceptu
prezentácie Slovenska. Projekt by mal nadviazať na ideový koncept ďalšími krokmi –
návrhom konkrétnych komunikačných posolstiev a ich kreatívnej podoby, vrátane ich
testovania na vybraných cieľových skupinách. Výstupom projektu má byť odborná štúdia
zohľadňujúca spätnú väzbu relevantných segmentov spoločnosti, ktorá bude prakticky
použiteľná ako podklad pre komunikačný manuál a brandingovú kampaň SR.
Formy aktivity:
analytická štúdia, workshop so spracovaním odporúčaní
Gestor: OVKD
15. Prehlbovanie verejnej diskusie o zahraničnej politike SR
Cieľ:
Komunikácia so širšou aj expertnou verejnosťou o zahraničnopolitických témach je dôležitou
súčasťou výkonu zahraničnej politiky SR. MZVaEZ SR má záujem rozvíjať alternatívne
komunikačné zdroje, ktoré poslúžia na prehlbovanie odborných informácií určených pre
domácu verejnosť a zároveň rezortu umožnia získať spätnú väzbu a expertný pohľad na
zahraničnopolitické témy. Webové médiá umožňujú v porovnaní s klasickými publikáciami
a konferenciami pri nižších finančných nákladoch dosiahnuť vyššiu dostupnosť a aktuálnosť
informácií. Výstupom projektu má byť séria webových verejno-vzdelávacích podujatí a ekonferencií, ktoré umožnia diskusiu popredných slovenských a svetových analytikov
a tvorcov zahraničnej politiky SR, tak medzi sebou, ako aj so slovenskou verejnosťou.
Konkrétne navrhnuté témy jednotlivých e-podujatí a e-konferencií by mali reflektovať
priority zahraničnej politiky SR a aktuálne medzinárodno-politické udalosti.
Formy aktivity:
webové verejno-vzdelávacie podujatia, e-konferencie
Gestor: OVKD
16. Podpora spoločenskej a expertnej diskusie o európskych záležitostiach v rámci
Národného konventu
Cieľ:
Vytvorenie platformy na aktívne komunikovanie tém európskej integrácie slovenskej
verejnosti s cieľom priblížiť ich občanom a posilniť expertnú výmenu názorov na aktuálne
otázky EÚ v troch hlavných oblastiach:
 Súčasné výzvy pre Európu – prehlbovanie integrácie a jej perspektívy
Reflexia prebiehajúcej diskusie o posilňovaní európskej integrácie vo fiškálnej,
hospodárskej a politickej oblasti, ktoré sa budú realizovať v strednodobej perspektíve.
Zámerom je prispieť k celospoločenskej diskusii a budovaniu konsenzu v otázke ďalšieho
vývoja v Európskej únii a pozícii SR v tomto procese.
 Slovensko v procese európskej integrácie po desiatich rokoch od vstupu do EÚ

Vláda SR sa zaviazala, že pri príležitosti 10. výročia zhodnotí doterajšie členstvo SR
v EÚ. Cieľom pracovnej skupiny je príprava hlavných námetov a odporúčaní pre
vypracovanie komplexnej Hodnotiacej správy o členstve SR v EÚ.
 Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ v roku 2016 – šance a možnosti
V roku 2014 sa začne príprava politických priorít a programu predsedníckeho tria
(Holandsko-Slovensko-Malta). Cieľom je vytvorenie platformy pre diskusiu
o slovenskom vklade do tohto programu medzi expertmi z vládnej aj mimovládnej sféry.
Hlavným cieľom projektu bude detailná analýza zadefinovaných tém aktuálnej európskej
agendy, tvorba odporúčaní pre vládu SR a deklarácií plenárneho zasadnutia Národného
konventu.
Formy aktivity:
organizácia dvoch plenárnych zasadnutí a pravidelných stretnutí pracovných skupín, na
úrovni pracovných skupín tvorba záverov a odporúčaní pre vládu SR a pre plenárne
zasadnutie Národného konventu, webová a mediálna prezentácia
Gestor: EUKO/OVZI
17. Platforma vládneho a mimovládneho sektora pre spoluprácu a pôsobenie SR v rámci
Východného partnerstva
Cieľ:
V roku 2012 sa podarilo vytvoriť a etablovať Platformu vládneho a mimovládneho sektora
pre spoluprácu a pôsobenie SR v rámci Východného partnerstva. V roku 2013 je potrebné túto
platformu zachovať a ďalej rozvíjať jej potenciál. Platforma zainteresovaných štátnych
orgánov a MVO k Východnému partnerstvu (VP) má slúžiť na tvorbu návrhov na slovenské
projekty vo VP, na spoločnú realizáciu aktivít SR vo VP, lepšiu koordináciu pôsobenia SR vo
VP a tiež na väčšiu viditeľnosť SR vo VP ako aj na propagáciu aktivít slovenských subjektov
v krajinách VP. V novembri 2013 sa uskutoční samit VP vo Vilniuse a fungovanie Platformy
VP by malo prispieť k formovaniu slovenských postojov a aktivít v tejto sfére v období pred
samitom.
Formy aktivity:
workshopy, analytické štúdie, webstránka platformy, mediálne výstupy
Gestor: 3TEO
18. Možnosti využitia európskych nástrojov na podporu slovenských podnikateľských
subjektov v zahraničí
Cieľ:
Analýza informačných možností a služieb EÚ v tretích krajinách (mimo EÚ) pre
podnikateľský sektor členských krajín EÚ. Informačné siete, služby EEAS, Delegatúr EK,
Eurochambres, iné zdroje, vrátane programov nového programovacieho obdobia 2014-2020 –
definovať, analyzovať rozsah, určiť podmienky prístupu k službám.
Formy aktivity:
analytická štúdia
Gestor: RED1

