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Čaká nás zodpovednosť za vývoj Európy

S

Zahraničnú
a bezpečnostnú
politiku EÚ
potrebujeme urobiť
efektívnejšou
a pružnejšou.
Ale hlavne
nezameniteľne
jednotnou zoči-voči
štátom mimo EÚ.

lovensko o necelé štyri mesiace preberie od Holandska pomyselnú štafetu a po prvýkrát
v histórii bude predsedať Rade EÚ. Je to pre nás výnimočná šanca preukázať líderstvo
a pripravenosť prevziať diel zodpovednosti za vývoj v EÚ aj celej Európe. Aké sú
teda hlavné výzvy európskeho projektu, ktorými sa budeme musieť zaoberať aj počas nášho
predsedníctva?
Prvú výzvu by som označil pojmom politická zodpovednosť a demokratická legitimita európskych inštitúcií a ich predstaviteľov. Súčasná Európska komisia je politickejšia a reflektuje výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Chce sa sústrediť na menší počet priorít a dôslednejšie ich
napĺňať. Tento prístup, ktorý je zohľadnený aj v jej pracovnom programe, jednoznačne vítame.
Chápeme tiež inštitucionálne obmedzenia. No ak bude Komisia aj ďalej vnímaná ako tzv. 3B
– byrokratická bruselská bublina – otázku demokratickej legitimity posunieme vpred len ťažko.
Aj v našom vnútropolitickom prostredí len pomaly prepájame národné a európske témy a ťažko
sa zbavujeme optiky „My verzus Brusel“. Navyše, pod vplyvom kríz, mnohokrát neopodstatnene viníme EÚ aj za problémy, ktoré si musíme prioritne riešiť my tu doma. To zmienenú optiku
len zhoršuje a vytvára napätie.
Preto snažíme práve aj prostredníctvom Národného konventu o európskych témach diskutovať. Pritom vôbec nejde o mechanické byrokratické cvičenie, ale o angažovanosť širokej občianskej spoločnosti. O možnosť formovať európske dianie a dať mu punc silnejšej demokratickej
legitimity. Aby sme sa nemohli sťažovať, že rozhodli v Bruseli bez nás.
Boj s vnútroeurópskym extrémizmom a terorizmom je výzvou číslo dva. Diskusie o fungovaní EÚ nesmú
prebiehať izolovane na úrovni európskych politických elít. V kombinácii so sklamaním z pôsobenia tradičných politických strán to môže viesť k ďalšiemu odcudzeniu občanov od politiky. Extrémizmus a radikalizmus, sprevádzajúce rýchle a jednoduché riešenia veľmi komplexných problémov, tak môžu ďalej rásť. Trend vo väčšine krajín EÚ
je v tomto smere znepokojujúci. Zdá sa, že status quo a prezentácia úspechov EÚ už nestačia. Musíme preukázať
konkrétne pozitívne výsledky a efektívne riešenia. Len tak sa podarí obnoviť dôveru občanov v EÚ.
Inú podobu má extrémizmus pretransformovaný do tej najhoršej formy – terorizmu. Po tragických útokoch
v Paríži je jasné, že ho máme už doma v EÚ. Zaútočil priamo na našu existenciu, na nás všetkých. Takže si bude
vyžadovať rozhodnú spoločnú odpoveď. Najprv urgentne vo forme zaistenia bezpečnosti nás ako občanov EÚ.
Následne si budeme musieť v dlhodobejšej perspektíve poradiť s barbarstvom ISIL/Daíš a fenoménom zahraničných teroristických bojovníkov. A zamyslieť sa, prečo je zvrátená filozofia ISIL/Daíš tak príťažlivá pre toľkých
mladých občanov, narodených a vzdelaných v EÚ. Zodpovedať otázky, prečo mnohí cítia sklamanie z EÚ, beznádej a únavu. Sú bez práce a životnej perspektívy. A tiež, či je súčasný európsky model multikulturalizmu
a integrácie do spoločnosti správny a udržateľný. Inak sa budeme točiť v bludnom kruhu nespokojnosti a radikalizácie v jej najrôznejších formách.
Na to, aby sme sa lepšie ochránili a dokázali výraznejšie formovať svet okolo nás, potrebujeme ozajstnú jednotnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ktorá je treťou výzvou.
Vývoj na Ukrajine, migračná kríza či medzinárodný terorizmus nám jasne naznačili, že musíme byť aktívnejší,
konzistentnejší a jednotnejší. A to nielen v našom susedstve. Zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ potrebujeme
urobiť efektívnejšou a pružnejšou. Ale hlavne nezameniteľne jednotnou zoči-voči štátom mimo EÚ. Ak máme
ešte stále ambíciu hovoriť jedným hlasom s Ruskom o Sýrii tak, ako sa to úspešne podarilo v rokovaniach
s Iránom.
Nedostatok dlhodobého strategického myslenia vyvoláva tendenciu riešiť problémy smerom k okamžitým
krátkodobým výsledkom, len aby sme sa ich zbavili. A niekedy sa dokonca musíme najprv popáliť, aby sme po
úvodnej fáze pasivity a podceňovania začali konať. Pritom stále máme všetko vo vlastných rukách tak, aby sme vedeli vyriešiť akúkoľvek zo súčasných výziev k našej spokojnosti. Máme k dispozícii všetky nástroje moci, ktoré na
to potrebujeme. Európa zostáva, či sa to niekomu páči alebo nie, politickou, ekonomickou aj vojenskou veľmocou.
Budeme musieť počítať aj s nepredvídateľnými udalosťami, na ktoré bude nutné flexibilne reagovať. Príkladom
sú vzostup extrémizmu, migračná kríza či medzinárodný terorizmus.
Na druhej strane už teraz vieme odhadnúť, že niektoré procesy budú mať na nás presah. Pôjde hlavne o diskusiu o reforme EÚ a s ňou spojené referendum Spojeného kráľovstva o členstve, pretože si neželáme, aby z európskej rodiny odišlo. Naopak, chceme ho udržať v lepšej, zreformovanej, efektívnejšej a menej byrokratickej únii.
Vplyv na naše predsedníctvo bude mať aj nový pracovný program Európskej komisie na rok 2016. Obsahuje
10 politických priorít a 23 konkrétnych iniciatív. V danom kontexte je nevyhnutné v programe skĺbiť ambicióznosť i triezvosť. Vytýčené ciele by mali byť dôležité a prínosné, ale aj v praxi realizovateľné.
Popasovať sa s touto agendou nebude jednoduché. Som však presvedčený, že Slovensko bude počas svojho
predsedníctva úspešné. Aj preto ho vnímam ako príležitosť i výzvu zároveň.
Hlavné myšlienky z vystúpenia podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava
Lajčáka na Národnom konvente o Európskej únii 19. novembra 2015.
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Logo predsedníctva sa usmieva

Hlavný prvok vizuálnej identity slovenského predsedníctva v Rade EÚ mala
verejnosť možnosť spoznať už 22. februára 2016. Logo z dielne mladého
slovenského výtvarníka predstavili počas podujatia s názvom „Európa na
Slovensku“, ktoré zorganizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR v historickej budove Slovenského národného divadla.

S

lovensko sa od 1. júla na polroka postaví na čelo jednej z troch
hlavných inštitúcií Európskej únie – Rady EÚ, ktorá reprezentuje 28 členských štátov Únie. Pre našu krajinu to bude historická
premiéra a unikátna príležitosť na prezentáciu a zviditeľnenie Slovenska.
Keďže logo je najviditeľnejšou značkou predsedníckej krajiny
a kľúčovým prvkom vizuálnej identity slovenského predsedníctva, na
jeho výber sa kládol osobitný dôraz. Ambíciou bolo mať príťažlivé
a ľahko zapamätateľné logo s pozitívnou emóciou.

Verejnosť bola pri tom
„Slovensko je mladá, dynamická krajina šikovných a tvorivých ľudí. Ukázalo sa to aj pri tvorbe loga nášho predsedníctva.
Naše logo je zároveň dôkazom, že predsedníctvo nie je elitárskym projektom. Verejnosť bola priamo pri jeho tvorbe,”
povedal pri príležitosti odhalenia loga v historickej budove Slovenského národného divadla podpredseda vlády a minister
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.
Logo vzišlo z verejnej súťaže, do ktorej sa prihlásilo vyše 200 odborníkov aj laikov. Vysoký záujem verejnosti bol dôkazom, že naša priorita – snaha o čo najširšie zapojenie verejnosti do predsedníctva – je tou správnou cestou. So zapojením
verejnosti sme mali pozitívnu skúsenosť už vlani počas tvorby loga slovenského predsedníctva vo V4.

Hodnotili odborníci
Návrhy loga slovenského predsedníctva vyhodnotila odborná komisia, ktorej členmi boli okrem zástupcov Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR aj traja externí odborníci na dizajn a reklamu: rektor VŠVU prof. Stanislav
Stankoci akad. maliar, odborník na marketing a prezident Klubu reklamných agentúr Slovenska Róbert Slovák a vedúci
4
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Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU a grafik
Pavel Choma.
Profesor Stanislav Stankoci na svojom blogu
v Hospodárskych novinách uviedol, že medzi
návrhmi bolo „množstvo naivných, insitných,
maľovaných, detských návrhov a niekoľko profesionálne pripravených prezentácií.” Najprv
vyradili tie najhoršie, potom vytvorili „shortlist” tých najlepších, diskutovali a odhlasovali
poradie návrhov, v akom sa predkladali ďalej
ministrovi Miroslavovi Lajčákovi, ktorý
z nich vybral víťazné logo. „Členovia komisie
z ministerstva, napriek tomu, že boli v prevahe,
pozorne počúvali názory nás troch externistov,
nechali si poradiť a poradie bolo nakoniec

také, ako sme ho my chceli. Som presvedčený,
že sme vybrali to najlepšie,“ dodal profesor
Stankoci.

Triumfovala mladosť
Tvorcom víťazného návrhu loga je len 23-ročný výtvarník Jakub Dušička, ktorý sa „zakreslil“
do histórie Slovenska aj Európskej únie. Logo
kreatívne využíva slovenské diakritické znamienka a farby slovenskej trikolóry, pričom aj
použitý typ písma je od slovenského typografa.
Jeho obmenami vznikajú rôzne tváre, v elektronickej komunikácii známe ako emotikóny
či smajlíky – grafické symboly, ktoré vyjadrujú

náladu, postoj či emócie pisateľa.
V súlade so zaužívanou tradíciou logo bude
figurovať na mnohých dokumentoch, prezentačno-propagačných predmetoch či brožúrach.
Bude sa tiež nachádzať na oficiálnych komunikačných platformách predsedníctva a všetkých
predsedníckych podujatiach na Slovensku
a v zahraničí, ako aj na podujatiach s finančnou
alebo nefinančnou podporou predsedníctva.
Zároveň s predstavením loga odštartovali
predsednícke profily v slovenskom jazyku na
Facebooku s názvom „Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ“ a na Twitteri s užívateľským
menom @skpres2016.
Ela Rybárová

Rozhovor s autorom loga Jakubom Dušičkom

Verím, že Slovensko predsedníctvo zvládne

P

rečo ste sa rozhodli zapojiť do súťaže o logo slovenského predsedníctva v Rade EÚ?
Do súťaže som sa zapojil s návrhom loga vytvoreným na katedre Vizuálnej komunikácie
Vysokej školy výtvarných umení. V ateliéri 304 pod vedením Ondreja Gavaldu a profesora Stanislava Stankociho išlo o jedno zo zadaní. Keď už som mal logo hotové, zdalo sa mi, že by bola škoda
nezapojiť sa do súťaže.
Ako vznikol váš víťazný nápad na logo? Prečo ste sa preň rozhodli?
Hneď ako prvé mi napadlo pracovať so slovenskou diakritikou. Pôvodne som s ňou pracoval úplne
iným spôsobom. Emotikón, ktorý je nakoniec nosným prvkom loga, vznikol iba tak bokom, ako
náhodná skica.

O autorovi loga:

Výtvarník Jakub Dušička
sa narodil 12. júna 1992
v Trenčíne. Momentálne
študuje na Katedre vizuálnej
komunikácie Vysokej školy
výtvarných umení
v Bratislave. V roku 2014
absolvoval polročnú stáž na
vysokej škole École Estienne
v Paríži. Popri štúdiu pracuje
ako grafický dizajnér. Okrem
toho sa spolupodieľa
na rozbehnutí prvého
vysokoškolského pivovaru
na Slovensku. Vlani so
spolužiakmi uskutočnil
projekt Dizajn na kolesách,
v ktorom plánuje pokračovať
aj tento rok. Jeho vášňou sú
kanoistika, dračie lode,
turistika a zjazdové
lyžovanie.

Je grafický dizajn váš koníček, alebo ste ho študovali?
Ešte stále ho študujem. Zároveň ma aj baví a chcem to robiť. Niekedy by som však grafický dizajn
najradšej zavesil na klinec.
Prečo?
Je to disciplína, ku ktorej má každý potrebu sa vyjadriť. Každý má tiež svoju predstavu a často býva
ťažké presviedčať ľudí o tom, že ich predstava nemusí byť tým najlepším riešením. Je to pre mňa
niekedy veľmi vyčerpávajúce. S obdobou tohto problému sa ale stretáva asi každý.
Vraj ste zakladali prvý vysokoškolský pivovar na Slovensku. Čo vás k tomu priviedlo a prečo ste
ho takto pomenovali?
Pivovar vznikol ako školský projekt. Chceli sme priniesť autentický nápoj na každú udalosť organizovanú školou alebo jej študentmi. Varíme ho kočovne a snažíme sa pokoriť hranice pivnej kultúry.
Prvým výsledkom nášho progresívneho prístupu bolo „sáčkové“ pivo. Vieme, že predsudky, ktoré voči
tomuto baleniu piva niektorí ľudia majú, sa stratia tak, ako sa to stalo pri mlieku.
Aké máte študijné alebo pracovné plány do budúcnosti?
Chcem si užiť voľnosť pri práci, ktorú v škole ako študent mám. Po ukončení štúdia by som sa,
samozrejme, rád uchytil ako dizajnér. Uvažujem aj nad absolventskou stážou v zahraničí. Tiež chceme
náš pivovar postaviť na nohy. Jeho premiéra sa stretla s veľkým záujmom, sme preto presvedčení, že
sa nám to podarí. Okrem toho chceme v lete pokračovať v obnovenom projekte bývalých študentov
grafického dizajnu na našej škole – Dizajn na kolesách. Študenti v rámci neho počas prázdnin cestujú
po Slovensku a ponúkajú svoje služby bez nároku na honorár. Svojou prácou sa snažíme pomôcť
neziskovým organizáciám, ktoré si podľa nás zaslúžia dobrý dizajn, no nemôžu si ho dovoliť.
Osud vášho loga budete zrejme sledovať aj počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Čo
od neho očakávate?
Verím, že Slovensko sa na úlohu predsedníctva pripravilo a zvládne to dobre. Ak sa pri tom podarí
vhodne odprezentovať našu krajinu, bude to len plus.
Ela Rybárová
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Ako Slovensko pomáha utečencom

Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva

V ostatných dňoch sa jednoznačnou dominantou nielen politického života
stala téma utečencov. Popravde treba povedať, že táto situácia nás zastihla
nepripravených. Nielen logisticky. Odhliadnuc od konkrétnych problémov, ktoré
migračné cunami so sebou prinieslo, nemožno nespomenúť, že väčšina dnešných
migrantov žila v utečeneckých táboroch okolo Sýrie už niekoľko rokov.
baty, humanizmus a solidarita boli aj v našom podaní
jednoznačne v prevahe.
VZDELÁVANIE DETÍ UTEČENCOV

• Finančný príspevok vo
výške 100 tisíc eur pre
Taliansky Červený kríž na
podporu jeho aktivít pri
riešení migračnej krízy
odovzdal podpredseda vlády
a minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR
Miroslav Lajčák prezidentovi
Talianskeho Červeného
kríža Francescovi Roccovi.
Taliansky Červený kríž je
aktívne zapojený v poskytovaní asistencie a pomoci
utečencom, ktorí sa cez
Stredozemné more snažia
dostať do Európy. Najväčší
nápor pritom zažívajú
talianske ostrovy Lampedusa, Sardínia a Sicília.
Príspevok 100 tisíc eur bol
vyčlenený z rozpočtových
zdrojov MZVaEZ SR. „Nemusím vysvetľovať závažnosť
migračnej krízy. Úloha, ktorú
v tomto kontexte zohráva
Červený kríž, je nezastupiteľná a jedinečná. Aj preto
sme sa rozhodli poskytnúť
časť našej pomoci práve
Talianskemu Červenému
krížu ako výraz európskej
spolupatričnosti a našej solidarity,“ zdôraznil minister
Miroslav Lajčák.
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M

nohí z nás to brali ako niečo, čo sa nás
vôbec netýka, a tak Slovensko jednoducho
na vzniknutú situáciu nebolo pripravené.
Preto možno považovať aj za šťastie, že trasa utečencov, ktorí sa snažia dostať prednostne do Nemecka,
nateraz obchádza naše územie. Nemusí to však platiť
naveky.
HUMANIZMUS A SOLIDARITA V PREVAHE
Rýchle vyprázdnenie skladových zásob partnerských
rezortov poskytujúcich materiálnu humanitárnu pomoc ukázalo, že naše kapacity by s veľkou pravdepodobnosťou nepostačovali na zvládnutie tisícov utečencov, ktorí sa pohybujú v priestore Európy. Váhavosť
na našej strane sa z takéhoto uhla pohľadu javí ako
pochopiteľná. Domáca debata, ktorú odštartoval náš
negatívny postoj k povinným utečeneckým kvótam,
však mala zaujímavé vyústenie. Treba povedať, že
jednoznačne konštruktívne.
Iniciatívy sa najskôr chopili rôzni občianski aktivisti
a organizácie, ktoré začali organizovať zbierky, ale aj
konkrétne aktivity priamo v krajinách, nesúcich hlavnú
záťaž migračnej krízy. Možno, že práve tam treba
hľadať zdroj určitého nedorozumenia, týkajúceho sa
nášho údajne selektívneho prístupu k utečencom.
Boli to totiž napospol iniciatívy na báze partnerstiev
kresťanských organizácií a ich predstaviteľov.
Výrazne zarezonovala aj iniciatíva nazvaná Výzva
k ľudskosti, ktorú v krátkom čase podporilo množstvo
ľudí. Hoci jej motivácia pramenila z rozličných postojov k realite migračnej vlny u nás, možno povedať,
že vniesla do spoločnosti isté upokojenie a stala sa
platformou spolupráce, nie delenia. Pri spätnom pohľade tak možno jednoznačne konštatovať, že napriek
značnej miere nepochopenia pre postoj našej vládnej
exekutívy v prostredí EÚ a povahe internetovej de-

Na charakteristiku počiatočného obdobia migračnej
krízy v Európe sa určite najlepšie hodí prirovnanie
„kto rýchle dáva, dvakrát dáva“. Spontánnosť reakcie
mnohých našich spoluobčanov prekryla určitý organizačný chaos, ktorý je v takýchto situáciách pochopiteľný. Pre predstaviteľa štátneho orgánu je však
frustrujúce konštatovanie jedného z organizátorov
verejnej zbierky na pomoc sýrskym utečencom, že
pokiaľ štát bol schopný poskytnúť v rámci časového
úseku troch úvodných mesiacov krízy finančnú a materiálnu pomoc v objeme niečo viac ako 400 tisíc eur,
občania sa zo svojich poväčšine skromných príjmov
poskladali na sumu viac ako 500 tisíc eur v priebehu
troch týždňov. Aj to niečo hovorí o názorovej orientácii našej spoločnosti.
V čase, kedy sme aj my na MZVaEZ SR riešili
dilemu, ako využiť pre poskytovanie humanitárnej
pomoci naše štandardné mechanizmy rozvojovej spolupráce, Anton Frič, občiansky aktivista z Popradu, už
organizoval vzdelávanie pre deti sýrskych utečencov
v Iraku a Libanone. Možno stojí za to spomenúť, že
následne sa táto priorita humanitárnej pomoci dostala
aj do programových dokumentov EÚ a je našim zámerom premietnuť ju do štandardných programových
aktivít v rámci rozvojovej spolupráce organizovanej
MZVaEZ SR.
Aby však celkový obraz situácie bol objektívny, treba súčasne povedať, že nekončiaci prúd migrantov nás
konfrontoval aj s viacerými rozpormi, keď polovicu
utečencov tvoria mladí, dobre oblečení muži s mobilnými telefónmi a iba tú druhú skutoční utečenci pred
vojnou v Sýrii, či zistenie, že veľkú časť poskytnutej
potravinovej pomoci a náhradného ošatenia utečenci
automaticky odmietli ako nevyhovujúcu.
POMOC DO NIEKOĽKÝCH DNÍ
Napokon sa však podarilo dať veci do náležitého poriadku a aj mechanizmy štátu začali fungovať pružne
a efektívne. Prejavilo sa to v operatívnom prístupe
k expedícii materiálnej humanitárnej pomoci zo strany
príslušných rezortov, zapojených do mechanizmu
koordinovaného Ministerstvom vnútra tak, aby táto
reflektovala napríklad blížiacu sa zimu. Navyše, doručenie akejkoľvek takejto zásielky je spojené
s množstvom logistických detailov, ktoré si uvedomíte,
až keď sa niečo nedarí.

Aj preto bolo vysoko ocenené, keď náš rezort,
v úzkej súčinnosti s Finančným riaditeľstvom SR,
zabezpečil nielen zjednodušenie colného odbavenia humanitárnych zásielok na Slovensku, ale aj
ich sprievod pri prechode vonkajších hraníc EÚ.
Dnes, keď sa vyprofilovali aj informačné spojenia,
SR dokáže v priebehu niekoľkých dní reagovať
na konkrétne požiadavky o humanitárnu pomoc.
Naposledy to bolo získanie nového materiálu a jeho
expedícia do Chorvátska a Slovinska.
Samozrejmou je nielen otázka koľko, ale najmä
čo v tejto súvislosti poskytujeme. Koniec koncov, je
to jeden z hlavných problémov humanitárnej pomoci, ktorej princípy nie sú vždy na prospech jej adresnosti. SR prednostne poskytuje materiál nazhromaždený v skladoch Ministerstva vnútra, Ministerstva
obrany a Štátnych hmotných rezerv, preto dominujú
napríklad odev, obuv, medicínsky materiál, skladacie
postele, matrace, posteľná bielizeň, spacie vaky,
generátory elektrickej energie a vykurovacie telesá.
Vo väčšine prípadov ide o starší materiál, preto sa
často využíva forma finančného daru príslušnej
krajine alebo inštitúcii, ktorá v miestnych podmienkach za poskytnuté prostriedky uskutočňuje aktivity,
vychádzajúce z konkrétnych potrieb.
SPOLOČNÉ AKTIVITY SLOVENSKA S EÚ
K výraznému posunu došlo aj ohľadne celkového
objemu prostriedkov, ktoré SR vyčleňuje na humanitárnu pomoc. Umožnilo to predsedovi vlády SR
na ostatnom summite EÚ pozitívne reagovať na
výzvu predsedu Európskej rady Donalda Tuska

a deklarovať našu pripravenosť vyčleniť postupne
na rozličné humanitárne aktivity, súvisiace
s utečeneckou krízou, viac ako 20 miliónov eur.
Vláda prijala rozhodnutie o hľadaní dodatočných
zdrojov pre financovanie rozličných projektov, resp.
dotáciu viacerých medzinárodných organizácií
a špeciálnych fondov.
Z týchto prostriedkov sme prisľúbili prispieť do
regionálneho fondu pre Sýriu (MADAD) 3 milióny
eur, pre novovytváraný zverenecký fond pre Afriku
500 tisíc eur, pre Svetový potravinový program dva
razy po 300 tisíc eur, a tak by sme mohli pokračovať. Na rozdiel od častej praxe iných donorov, viaceré z týchto prísľubov sa už naplnili. V tejto chvíli
možno preto oprávnene vysloviť presvedčenie, že aj
zapojením sa do spoločných aktivít EÚ prostredníctvom spoločných fondov, SR aktívne prispieva
k úsiliu riešiť príčiny nežiaducej migrácie.

Na charakteristiku
počiatočného
obdobia migračnej
krízy v Európe sa
určite najlepšie
hodí prirovnanie
„kto prvý dáva,
dvakrát dáva“.

VLÁDNO – MIMOVLÁDNE PARTNERSTVO
Ak sme boli v predchádzajúcom období nezriedka
konfrontovaní s protikladnosťou postojov
a prístupov štátu a občianskej spoločnosti, súčasnosť nám ponúka iný vzorec správania. Na základe
iniciatívy Výzva k ľudskosti došlo k sformovaniu
unikátneho partnerstva. Vláda SR na základe podnetu a návrhov iniciátorov výzvy zmapovala reálne
kapacity rezortov a schválila materiál, sumarizujúci
záujem mimovládnych organizácií o podporu štátu.
Na strane druhej to umožnilo temer komplexné
posúdenie kapacity štátu reagovať na všetky výzvy
spojené s migráciou. Z mimorozpočtových zdrojov

Počas návštevy v utečeneckom tábore v srbskom Krnjači neďaleko Belehradu
minister Miroslav Lajčák odovzdal ministrovi práce, sociálnych vecí a zamestnanosti
Srbskej republiky Aleksandarovi Vulinovi a Komisárovi pre utečencov a migráciu
Srbska Vladimirovi Cucićovi symbolický šek na finančnú humanitárnu pomoc SR
v hodnote 50 tisíc eur, ktorý s vďakou prijali. Ďalej materiálnu humanitárnu pomoc pozostávajúcu z vykurovacích piecok, elektrických generátorov, izotermických podložiek
pod spacie vaky, vložiek do spacích vakov, plášteniek do dažďa a hygienických balíčkov
pre utečencov v celkovej hodnote 48 530 eur, ktoré boli zakúpené z prostriedkov
oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.

Štátny tajomník MZVaEZ SR Igor Slobodník odovzdal veľvyslankyni Slovinskej republiky v SR Bernarde Gradišnikovej kontajnery pre núdzové ubytovanie utečencov na
území Slovinska, osobitne matiek s deťmi. Naše ministerstvo a Ministerstvo vnútra SR
operatívne zabezpečili dodávku kompaktnej jednotky, tvorenej tuctom ubytovacích kontajnerov a tromi sanitárnymi kontajnerovými bunkami, v celkovej hodnote 127 440 eur.
Slovinská veľvyslankyňa sa v mene svojej vlády poďakovala Slovensku aj za predošlé
vyslanie dvadsiatich policajtov, ktorí spolupracujú so slovinskými, a tiež za pomoc
v podobe postelí, spacích vakov a diek.
MZVaEZ SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom obrany SR,
Finančnou správou SR, Správou štátnych hmotných rezerv SR a Evanjelickou diakoniou
ECAV na Slovensku pripravili ďalšie zásielky humanitárnej pomoci pre Srbsko. Do krajiny vyslali tri kamióny materiálu v hodnote takmer 200 tisíc eur. Humanitárnu pomoc
opätovne distribuovali do utečeneckého centra Preševo a do tábora v Subotici. Prvá
zásielka v hodnote 85 254,04 eur pozostávala z oblečenia a obuvi pre dospelých
a deti darovaných spoločnosťou Tesco Stores SR a.s., 14 paliet spacích vakov a prikrývok poskytnutých MV SR a sterilné zdravotnícke rukavice darované farmaceutickou
spoločnosťou B Braun medical s.r.o.
SVET A MY
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Konkrétne formy
pomoci
v príkladoch
a číslach
Doručenie
akejkoľvek
takejto zásielky
je, naviac, spojené
s množstvom
logistických detailov,
ktoré si uvedomíte,
až keď sa niečo
nedarí.

bola vyčlenená suma pol milióna eur, ktorá bola
použitá na podporu viacerých prebiehajúcich aktivít
mimovládnych organizácií v teritóriách okolo Sýrie.
Uznesenie vlády v tejto veci zároveň obsahuje záväzok poskytnúť rovnakú sumu aj v priebehu tohto
roka, aby bola zabezpečená udržateľnosť jednotlivých podporených aktivít.
Koordinácia postupov štátnych orgánov s aktivitami mimovládneho sektora, čo je nateraz úloha,
ktorou bolo poverené MZVaEZ, bola dobrou príležitosťou pozrieť sa na problematiku naozaj komplexne
a uvedomiť si jej zložitosť. Hoci musíme mnohé
doháňať, veľmi dobre z takéhoto posúdenia vychádza Migračný úrad MV SR. Na vytváraní predpokladov pre zvládnutie prípadnej migračnej vlny úzko
spolupracuje s mimovládnymi organizáciami,
orgánmi obecnej samosprávy a podnikateľskými
subjektmi. Postupne sa tak budujú napríklad ubytovacie kapacity, pretože práve ubytovanie predstavuje
najdôležitejší nepolitický rozmer krízy.
Zaujímavé možnosti sa otvárajú aj vďaka aktivitám
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,
ktorému sa podarilo „presvedčiť“ príslušný direktoriát Európskej komisie o účelnosti využitia zdrojov
Európskeho sociálneho fondu na aktivity súvisiace
s migračnou krízou.

Veľvyslanec SR v Chorvátskej republike Juraj Priputen odovzdal predstaviteľom Ministerstva hospodárstva Chorvátskej republiky humanitárnu materiálnu pomoc v hodnote 25 tisíc eur. Slovensko tak
operatívne zareagovalo na žiadosť chorvátskej vlády,
ktorá požiadala členské krajiny Európskej únie o pomoc pri zabezpečení prijímania a tranzitu utečencov.
V humanitárnej zásielke zo zásob Ministerstva vnútra
SR boli postele, deky, spacie vaky, elektrické ohrievače, obuv a piecky na vyhrievanie stanov, ktorými
chorvátska strana zabezpečila lepšie podmienky pre
utečencov v chladnom zimnom období.
Minister Miroslav Lajčák v nedávnom rozhovore
s gréckym alternujúcim ministrom zahraničných
vecí pre európske záležitosti Nikosom Xydakisom
vyhlásil, že Slovensko je pripravené prispieť ďalšou
finančnou pomocou, tentoraz na postavenie alebo
prevádzku niektorého z registračných centier pre
migrantov, tzv. hotspotov.

ŠIROKÝ ZÁBER HUMANITÁRNEJ POMOCI
Dôležitým prvkom humanitárnych aktivít sa aj u nás
postupne stávajú súkromné podnikateľské subjekty,
ktoré sa do nich aktívne zapájajú. Limitované rozpočtové zdroje totiž zďaleka nestačia. V tejto súvislosti
treba vysoko oceniť napríklad spoločnosť Tesco
Stores Slovakia, ktorá bezplatne poskytla svoje nadbytočné skladové zásoby odevov a obuvi. Dúfame, že
príspevok privátneho sektora bude naďalej rásť.
Našim dôležitým partnerom pre humanitárne
aktivity sú cirkvi, a to aj v súvislosti so sýrskymi
utečencami. Stretnutia s predstaviteľmi rozličných
projektových aktivít kresťanských organizácií to
nielen potvrdili, ale boli zároveň zdrojom množstva zaujímavých informácií, veľmi potrebných pre
efektívne poskytovanie humanitárnej pomoci. Práve
vďaka ich aktivitám možno hovoriť o jej širokospektrálnom teritoriálnom i tematickom zábere.
Dynamika migračnej krízy je značná a tomu
zodpovedá aj dynamika našich aktivít. S opätovnou
naliehavosťou sa však ukazuje potreba skutočne
komplexnej úpravy vzťahov a postupov, ktoré vo
svojej súčasnej podobe nie vždy vytvárajú priaznivé
predpoklady pre efektívne zabezpečovanie humanitárnej pomoci.
Jaroslav Chlebo

Veľvyslanec Slovenskej republiky
v Grécku Peter Michalko odovzdal
Generálnemu sekretariátu civilnej
ochrany Grécka materiálnu humanitárnu pomoc pre utečencov. Zásielka
o hmotnosti 14 ton, ktorú sprostredkovali MZVaEZ SR s Ministerstvo
vnútra SR, obsahovala elektrocentrály, kalové čerpadlá, poľné kachle,
spacie vaky, pršiplášte, poľné postele
a prikrývky v hodnote 152 364 eur.

Prikrývky, poľné postele, poľné lôžka
a stoly odovzdal Správe pre civilnú
ochranu a zmierňovanie následkov
katastrof Slovinska zástupca
Veľvyslanectva SR v Ľubľane.
Materiálna humanitárna pomoc vo
výške 29 316,19 eur pomôže riešiť
akútne problémy v krajine, spojené
s potrebou zabezpečiť ubytovacie
kapacity pre migrantov v zimnom
období.

MZVaEZ SR poskytlo finančnú pomoc v hodnote 10 tisíc eur Výboru patriarchu melchitskej gréckokatolíckej cirkvi. Určená je na nákup liekov a potravín
pre najviac postihnuté a zraniteľné skupiny obyvateľov v Sýrii. Pri odovzdávaní symbolického šeku patriarchovi Gregorovi III. minister Miroslav Lajčák
vyjadril vážne znepokojenie Slovenska z pokračovania sýrskej krízy a rozsiahleho utrpenia tamojších obyvateľov a vyzval na urýchlené a mierové vyriešenie
konfliktu. Od jeho začiatku Slovensko poskytlo takmer pol milióna eur, ktoré
smerovali na pomoc sýrskym utečencom prostredníctvom medzinárodných
organizácii ako je UNHCR, Červený kríž či Medzinárodná organizácia pre migráciu. Melchitská gréckokatolícka cirkev je v Sýrii po gréckej ortodoxnej cirkvi
druhou najpočetnejšou a z celkového počtu približne 2 miliónov kresťanov
žijúcich v Sýrii má okolo 300 000 stúpencov. Patriarchát so sídlom v Damasku
pokrýva okrem Sýrie aj územie Libanonu, časť Turecka, Palestíny a Egypta.
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Z globálneho hľadiska
je Európa „polostrovným
príveskom“ Ázie, úzko
prepojeným na Afriku.
Za svoju jedinečnosť
vďačí migráciám – dvom
populačným
a jednej ideovej.

Sýrsky exodus: kedy a prečo sa začal

P

rvou bol príchod poľnohospodárov z oblasti
tureckej Anatólie, ktorý sa udial asi 6000 rokov
pred Kristom. Ostatné výskumy však naznačujú,
že nemenej významná bola aj druhá migračná vlna. Prišla
z východoeurópskych stepí a na konci eneolitu (druhá polovica 3. tisícročia pred Kristom) priviedla Indoeurópanov,
spájaných najmä s kultúrou šnúrovej keramiky a epišnúrovým kultúrnym komplexom. Za „ideovú migráciu“ možno
považovať rozšírenie kresťanstva v prvom tisícročí po
Kristovi. Summa summarum, európske dejiny potvrdzuje
staré latinské „ex oriente lux“. Sťahovanie národov, ktoré
prispelo ku kolapsu Západorímskej ríše a tiež prišlo
z východu, bolo rovnako nezanedbateľné, avšak nezanechalo dôsledky takého rozsahu, ako vyššie uvedené
udalosti.
POĽNOHOSPODÁRSTVO V KOLAPSE
Zmienené populačné migrácie mali viacero dôvodov. Medzi hlavné sa spravidla radili klimatické a demografické.
V tejto súvislosti je pozoruhodná štúdia, ktorú zverejnil
v marci 2015 Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America. Uvádza, že
sucho v Sýrii, ešte vyhrotené globálnym otepľovaním,
spôsobilo sociálne nepokoje, ktoré viedli k povstaniu
v roku 2011.
Strana Baas sa ešte v 60-tych rokoch 20. storočia
rozhodla urobiť zo Sýrie exportéra obilia. Nútila poľnohospodárov prejsť od pastierstva k pestovaniu obilia. Výsledky deklarovala ako víťazstvo sýrskej agrárnej revolúcie.
Ešte na začiatku 21. storočia bola polovica populácie

20 miliónovej krajiny zamestnaná v poľnohospodárstve.
Nečudo, že sucho ochromilo krajinu. Napríklad v roku
2008 miesto 1,9 milióna ton obilia, ktoré sa očakávali,
zožali iba necelú polovicu. Sýria musela obilie dovážať,
pričom mala iba limitované devízové zdroje. Suchá
v rokoch 2006 - 2011, ktoré boli jedny z najhorších
v sýrskej histórii, spôsobili úpadok poľnohospodárstva
a sťahovanie do miest. Nie menej než štvrť milióna poľnohospodárov bolo nútených opustiť svoju pôdu.
V mestách žili v stanoch, zanedbávaní režimom.

EÚ si musí
uvedomiť, že
nie je Amerikou
z 19. storočia.
Nemôže preto
riešiť svoje

BEZMOCNOSŤ REŽIMU NÁJSŤ RIEŠENIE

demografické

Komplikáciu prináša aj fakt, že vysychá rieka Eufrat, ktorá
je hlavným sýrskym zdrojom vody. Časť jej vôd je zadržaná ešte na území Turecka, Sýria a Irak tak dostávajú iba
menší podiel. Podľa niektorých analýz môže rieka mimo
turecké územie vyschnúť úplne. Už teraz údajne priteká
do Sýrie s kontaminovanou vodou a preto sa vytrácajú
ryby ako významný zdroj obživy. V dôsledku sucha sa
stráca aj ďalší dôležitý sýrsky vodný zdroj, rieka Orontés
(al-´Así). Jej voda sa stáva slanšou, čo má tiež dopad na
ryby a obživu v jej povodí. Celé dediny, napájané stovky
rokov vodou riek, zostali opustené. Dramaticky klesla aj
podzemná voda. V priebehu ostatných rokov obyvatelia
vykopali približne 420 tisíc ilegálnych studní, ktoré však už
tiež nemajú vodu.
Tieto trendy boli asi len poslednou kvapkou, ktorá sa
pridala k už existujúcemu sociálnemu napätiu, vytvorenému prúdom utečencov z Iraku. Absencia pracovných
príležitostí a životnej perspektívy vytvorila silné politické

problémy
prílivom
utečencov
bez toho, aby
nestratila
svoju podstatu
a nemusela
zmeniť svoje
hodnoty.
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tlaky. Sýrsky režim ich sám nedokázal a nedokáže riešiť.
Preto situácia explodovala v kontexte tzv. Arabskej
jari. Idealistické snahy o demokraciu či slobodu určite
nemožno zavrhnúť ani zaznávať, avšak primárnymi
dôvodmi nepokojov v arabských krajinách boli klimatické, ekonomické a demografické pomery. Celá táto
situácia, v kombinácii s nešťastnými a nepremyslenými
krokmi niektorých medzinárodných hráčov, viedla k sýrskemu exodu. Tento bol, vzhľadom na migračnú situáciu
na tzv. južnej ceste, celkovú bezvýchodiskovú situáciu
sýrskej populácie, neutíchajúce násilie a tlaky ekonomických migrantov z ďalších ázijských a afrických krajín, iba
otázkou času.
2015: DRAMATICKÝ NÁRAST MIGRANTOV
V roku 2014 bola primárnou cestou neregulárnych
migrantov do Európy trasa cez Stredozemné more
z juhu. Migranti cestovali zo severoafrického pobrežia na
lodiach v skupinách až do 800 pasažierov. V roku 2014
absolvovalo túto trasu 170 000 ľudí, pričom prevažná
väčšina pochádzala z afrických krajín. Zo Sýrie ich bola
len asi jedna štvrtina (42 000). V roku 2015 zostal počet
migrantov na tejto trase rádovo rovnaký, na úrovni
139 000 osôb. Sýrčania z nich však tvoria len 5 %.
Migrácia pozdĺž alternatívnej východnej trasy neporovnateľne narástla. V roku 2014 touto trasou prešlo
len 51 000 migrantov, menej ako jedna tretina počtu na
južnej trase. Väčšina z nich boli sýrski utečenci. Grécke
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vládne nariadenie o nelegálnom prisťahovalectve
držalo počet na nízkej úrovni. Amnesty International sa
dokonca sťažovala (!) na porušovania ľudských práv
a niekoľko európskych krajín neaplikovalo voči Grécku
readmisnú dohodu. Gréci boli tiež údajne neefektívni pri
vybavovaní žiadostí o azyl, s čakacou dobou až
18 mesiacov. Okrem toho v roku 2012 postavili na hraniciach s Tureckom plot, odkláňajúci migrantov buď na
ostrovy, alebo k bulharskej hranici. V roku 2014 začalo
Bulharsko stavať svoj vlastný plot.
V roku 2015 sa však prevádzačstvo cez morské úžiny
medzi tureckými pobrežnými mestami a gréckymi
ostrovmi postupne zvýšilo. Ľavicová strana Syriza ešte
v opozícii kritizovala operáciu Xenios Zeus, ktorá potláčala nelegálne prisťahovalectvo a keď sa dostala
v januári 2015 k moci, vyhlásila jej koniec. Počet migrantov prichádzajúcich do Grécka sa tak dramaticky zvýšil
a dosiahol až 530 000. Iba v septembri 2015 využilo
východnú trasu 156 000 migrantov, v porovnaní
s iba 7000 v septembri 2014, čo je 22 násobný nárast!
Z uvedeného počtu migrantov v septembri 2015 boli
dve tretiny zo Sýrie, 21 % z Afganistanu a zvyšok hlavne
z Iraku a Pakistanu.
BLAHOBYT KONTRA ÚTEK PRED NÁSILÍM
Po pristátí na gréckych ostrovoch sa migranti registrujú
na miestnych úradoch a pokračujú ďalej na sever
(v každej krajine majú spravidla trojdňový tranzit).

Väčšina migrantov smeruje do Nemecka. Táto destinácia
ako najvýkonnejšia európska ekonomika je pochopiteľná
u ekonomických migrantov, ale bola by prekvapujúca
pri utečencoch, ktorým ide iba o útočisko pred násilím.
V súvislosti s uvedenými klimatickými a hydrologickými faktormi však možno predpokladať, že u značného
množstva Sýrčanov vstupuje do voľby cieľovej krajiny aj
ekonomický faktor, nota bene vítanie nemeckej kancelárky. Zjavne nemožno počítať s tým, že by sa vrátili do
ekonomicky zruinovanej a klimatickými zmenami postihnutej Sýrie (a na Blízky východ), inak by im ako prvá
bezpečná krajina malo stačiť Turecko, ktoré je členom
NATO. Prílev migrantov podkopal niekoľko existujúcich
dohôd EÚ v oblasti prisťahovalectva, napríklad Dublinskú dohodu, ktorá stanovuje, že členská krajina vstupu
musí vziať odtlačky prstov a prevziať zodpovednosť za
prichádzajúcich. Je však prekvapujúce, že v rámci krízy sú
kritizované tie krajiny schengenského priestoru, ktoré sa
snažia dohody dodržiavať...
Podľa nedávnej správy Medzinárodnej organizácie
pre migráciu väčšina z takmer 700 000 neregulárnych
migrantov a utečencov, ktorí zatiaľ v roku 2015 vstúpili
do Európy, uteká za vidinou blahobytu a pred násilím na
Blízkom východe, v Afrike a Ázii. EÚ sa stále snaží nájsť
spôsob, ako zastaviť alebo aspoň regulovať tento príval.
Kontinent, ktorý má vlastné demografické problémy, sa
snaží vysporiadať s príchodom migrantov tak, aby nenarušil geopolitickú rovnováhu. Ostatné dianie ukazuje, že
problematika utečencov môže ohroziť stabilitu politických establišmentov, ktoré sa donedávna zdali skalopevné.
Bezprecedentný nárast migrantov za ostatné mesiace však
spochybnil nielen domáce politické garnitúry/elity, ale aj
viaceré štruktúry celého bloku EÚ ako také.
RIEŠENÍM ÚSTUPKY TURECKU A GRÉCKU?
Európska únia si musí uvedomiť, že nie je Amerikou
z 19. storočia. Nemôže preto riešiť svoje demografické
problémy prílivom utečencov bez toho, aby nestratila svoju podstatu a nemusela zmeniť svoje hodnoty. Nemôže
porovnávať predchádzajúce sporadické utečenecké vlny
so záplavou, ktorá pomaly získava a presahuje dimenzie
sťahovania národov. Logickou snahou je teda nájsť riešenie problému sýrskych utečencov priamo pri zdroji ukončením občianskej vojny a dosiahnutím mieru v krajine.
Sýria je však v súčasnosti scénou pre nepriamy zápas príliš
mnohých aktérov, regionálnych, nadregionálnych, štátnych
aj neštátnych, čo dáva tomuto cieľu nádych nereálnosti.
Turecko je východiskovým bodom pre sýrskych utečencov. Asi 2 milióny ich žije v tureckých mestách, alebo v táboroch pozdĺž sýrskej hranice. Ich populácia sa po októbri
2014 v priebehu troch mesiacov náhle zvýšila z 840 tisíc
na 1 500 000. Boje na hraniciach Turecka a Sýrie totiž
vyhnali okolo 400 000 Sýrčanov. Mnoho ich má v Turecku
len príležitostnú prácu. Turecko odmieta vydávanie pracovných povolení, nakoľko jeho ekonomika sa zhoršuje
(odliv kapitálu, oslabovanie meny, rast nezamestnanosti).
Zastaviť príliv migrantov do Turecka by si okrem
3 miliárd eur vyžadovalo uvoľnenie vízových obmedzení
tureckých občanov v EÚ a jasné prísľuby ohľadom vstupu
Turecka do únie. Peniaze by boli asi najmenej problematické, zložitejšie sú dve zvyšné podmienky, ktoré sú v niektorých krajinách EÚ nepriechodné. Taktiež návrat
Grécka k prísnej migračnej politike býva spájaný s ústup-

kami pri vyjednávaní o ekonomických reformách. Bez
vyriešenia týchto základných otázok sú snahy o readmisiu
ekonomických migrantov iba naberanie vody do koša...
KDE SA DOTERAZ ROBILI CHYBY
Nič nenasvedčuje, že koniec prílivu migrantov a utečencov je v dohľade. Zaujímavý je síce (dočasný?) trend poklesu podielu sýrskych utečencov smerujúcich do Európy
a rast počtu afganských a afrických migrantov (spájaný
aj s lacnými letmi Turkish Airlines do severnej Afriky),
avšak ostatné boje v Sýrii spôsobili, že asi 50 000 vnútorne
premiestnených Sýrčanov sa nachádza dostatočne blízko
tureckých hraníc, aby sa mohli pobrať ďalej. Zimné mesiace by mohli priniesť istý pokles prílivu migrantov, avšak
pokračovanie občianskej vojny v Sýrii a pretrvávajúca
inertnosť krajín Perzského zálivu (GCC) k umiestňovaniu
sýrskych utečencov na ich území dáva tušiť, že od jari
tohto roka bude migračná kríza najpravdepodobnejšie
pokračovať. Ťažko predpokladať, ako sa skončí, aký dopad bude mať na Európu, Európsku úniu a schengenský
priestor. Isté je iba to, že EÚ pri jej riešení dosiaľ urobila
mnoho chýb:
• má oneskorené zapaľovanie – „ohnivý pás“ z juhu
a východu sa blíži už viac ako desaťročie;
• príliš sa spolieha na svoju civilizačno-kultúrno-hodnotovú príťažlivosť, ktorá sa však pre krajiny Ázie a Afriky už
často vytratila;
• zvolila arogantný (a nevysvetľujúci) prístup ku krajinám,
ktoré sa nestotožnili s bruselským centralizmom, nakoľko:
a) majú svoje historické skúsenosti s agresívnym pokrokárstvom boľševizmu a jeho citovým vydieraním, b) majú
odlišnú historickú pamäť, pretože boli niekoľko storočí
v nárazníkovej zóne osmanskej expanzie, c) porušovanie
„posvätných“ princípov a dohôd EÚ v nich vyvoláva
mimovoľné obavy zo skrytej agendy.
Zostáva len veriť, že predpokladaná zimná prestávka
bude využitá na hľadanie funkčných riešení, ktoré predídu
kolapsu EÚ a Schengenu. Na to je súčasná Európa príliš
pekným miestom na život...
Jozef Hudec

• Ilustračné fotograﬁe:
Shutterstock, infograﬁka: zdroj: IOM.
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Postavenie migrantov a utečencov v štátoch EÚ
Ženevský dohovor, Schengenský dohovor, Dublinský dohovor či nariadenie,
migranti, utečenci, žiadatelia o azyl... V poslednom čase sú nielen slovenské
médiá plné pojmov, súvisiacich s migráciou a azylovým konaním. Nie vždy sa však
tieto pojmy používajú tak, aby bolo zrejmé, o čom a o kom sa vlastne rozpráva.
Pokúsime sa teda tieto pravidlá a pojmy stručne vysvetliť.

Z

ákladným súborom medzinárodných pravidiel vo vzťahu k utečencom je „Dohovor
o právnom postavení utečencov“ z roku
1951, niekedy označovaný aj ako Ženevský dohovor,
spolu s jeho „Protokolom týkajúcim sa právneho
postavenia utečencov“ z roku 1967. V ich zmysle
je utečencom každá osoba nachádzajúca sa mimo
svojho štátu, resp. osoba bez štátneho občianstva,
nachádzajúca sa mimo štátu svojho doterajšieho
pobytu, ktorá má oprávnené obavy pred prenasledovaním z rasových, náboženských a národnostných
dôvodov, z dôvodu príslušnosti k určitej sociálnej
skupine, alebo z dôvodu zastávania určitých politických názorov, nemôže prijať alebo v dôsledku
uvedených obáv odmieta ochranu uvedeného štátu,
a ktorá sa tam vzhľadom na uvedené obavy nemôže
alebo nechce vrátiť.
ZÁKAZ VYHOSTENIA ALEBO VRÁTENIA
Zrejme najdôležitejším pravidlom Ženevského dohovoru je zákaz vyhostenia alebo vrátenia (označovaný aj ako zásada non-refoulement), podľa ktorého
žiadny zmluvný štát utečenca žiadnym spôsobom
nevyhostí, a ani ho nevráti na hranice území, na
ktorých by jeho život alebo jeho osobná sloboda
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boli ohrozené z dôvodov jeho rasy, náboženstva,
národnosti, príslušnosti k určitej sociálnej skupine,
alebo zastávania určitých politických názorov. Aby
bolo možné túto zásadu dodržať, je najprv potrebné administratívne ustáliť, či daná osoba zodpovedá
vyššie uvedenej medzinárodnej definícii utečenca
a takéto postavenie jej naozaj má byť priznané.
Konkrétne administratívne postupy takéhoto rozhodovania ponechal Ženevský dohovor na úprave
jednotlivých štátov.
Možno spomenúť aj záväzok, ktorý zmluvné štáty Ženevského dohovoru prijali, že nebudú trestne
stíhať pre nezákonný vstup alebo pre prítomnosť
utečencov, ktorí bez povolenia vstúpia na ich územie
priamo z územia, kde ich život alebo ich sloboda
boli ohrozené, a to za predpokladu, že sa sami
bezodkladne prihlásia a preukážu dostatočný dôvod
na svoj nezákonný vstup alebo prítomnosť. Štáty si
teda ponechali právomoc chrániť svoje hranice pred
nelegálnou migráciou, vrátane ukladania sankcií
migrantom za nelegálne prekročenie hraníc. Avšak
v momente, kedy nelegálny migrant požiada úrady
daného štátu o udelenie azylu, stáva sa z neho žiadateľ o azyl. Od tohto okamihu nesie príslušný štát
zodpovednosť voči medzinárodnému spoločenstvu
za dodržanie záväzku riadne posúdiť jeho žiadosť

V poslednom čase
sú nielen slovenské
médiá plné pojmov,
súvisiacich
s migráciou
a azylovým konaním.

• Ilustračná fotografia:
paul prescott / Shutterstock.com

o azyl, nevrátiť ho do krajiny, kde by mu hrozilo prenasledovanie a nestíhať ho pre nelegálne prekročenie hraníc.
MIGRANTI BEZ HRANIČNÝCH KONTROL

migrantom,

Tento dvojstranný vzťah štátov a medzinárodného spoločenstva si dlho nevyžadoval žiadnu podrobnejšiu vnútornú úpravu medzi členskými štátmi EÚ. Situácia sa však
zmenila v polovici osemdesiatych rokov, kedy sa niektoré
štáty vtedajších Európskych spoločenstiev rozhodli vytvoriť medzi sebou zónu úplne voľného pohybu osôb, bez
akýchkoľvek kontrol na vnútorných hraniciach. Za týmto
účelom uzavreli v luxemburskom meste Schengen v roku
1985 potrebnú medzinárodnú zmluvu, ktorá bola v roku
1990 doplnená podrobnejšou vykonávacou zmluvou.
V schengenskom priestore sa teoreticky môžu všetky osoby, a teda aj potenciálni žiadatelia o azyl, voľne presúvať
bez kontrol na vnútorných hraniciach. Mohlo by teda
dôjsť aj k situácii, že osoby, ktoré majú v úmysle požiadať
v EÚ o azyl, by si úplne voľne vyberali štát, v ktorom
svoju žiadosť o azyl podajú. To by mohlo vyvolať veľmi
nerovnomerné zaťaženie niektorých štátov, napríklad
tých, ktoré sú vnímané ako liberálne v udeľovaní azylu,
alebo tých, ktoré sú všeobecne atraktívne z hľadiska
životnej úrovne.

žiadateľom

TROJNÁSOBNE NOVELIZOVANÝ DUBLIN

o azyl

Aby sa takémuto nerovnomernému zaťaženiu predišlo,
bolo potrebné stanoviť objektívne pravidlá, určujúce štát,
ktorý je zodpovedný za preskúmanie jednotlivých žiadostí
o azyl. Takéto pravidlá boli stanovené v „Dohovore určujúcom štát zodpovedný za preskúmanie žiadostí
o azyl podaných v jednom z členských štátov Európskych
spoločenstiev“, ktorý bol prijatý 15. júna 1990 v Dubline
a nadobudol platnosť 1. septembra 1997. Všeobecným
pravidlom Dublinského dohovoru je, že na preskúmanie
žiadosti o azyl je najčastejšie príslušný štát, ktorý žiadateľovi o azyl udelil vstupné vízum, alebo v ktorom žiada-

V súčasnosti je
teda Slovenská
republika vo
vzťahu
k nelegálnym

a utečencom
súčasťou
pomerne
komplikovaných
právnych vzťahov.

teľ neregulárne prekročil vonkajšiu hranicu. Každý štát sa
pritom môže zároveň rozhodnúť dobrovoľne prevziať
na seba aj preskúmanie žiadosti o azyl takého žiadateľa,
na ktorej preskúmanie by inak nebol príslušný, avšak len
vtedy, ak s tým súhlasí aj žiadateľ.
Pôvodný Dublinský dohovor, ku ktorému po vstupe
do EÚ pristúpila aj Slovenská republika, bol v roku 2003
nahradený nariadením, niekedy označovaným aj ako
Dublin II, ktoré bolo po 10 rokoch nahradené ďalším
nariadením, platným dodnes. Podľa nariadenia Dublin III
sa dnes určuje príslušný štát vo všetkých členských štátoch EÚ okrem Dánska, a navyše aj na Islande, v Nórsku,
Švajčiarsku a Lichtenštajnsku.
KOMPLIKOVANÉ PRÁVNE VZŤAHY
V súčasnosti je teda Slovenská republika vo vzťahu
k nelegálnym migrantom, žiadateľom o azyl a utečencom
súčasťou pomerne komplikovaných právnych vzťahov.
Tie zahŕňajú právo a povinnosť ochrany vlastných štátnych hraníc, ktoré sú sčasti aj vonkajšími schengenskými
hranicami, pred nelegálnou migráciou, záväzky voči medzinárodnému spoločenstvu vyplývajúce zo Ženevského
dohovoru, ako aj záväzky, týkajúce sa riadneho určovania príslušného štátu podľa nariadenia Dublin III. Tieto
pravidlá boli nedávno rozšírené pomerne kontroverzným
rozhodnutím Rady EÚ, ktoré nad rámec nariadenia Dublin III vytvára režim kvót pre povinnú redistribúciu časti
žiadateľov o azyl medzi členské štáty EÚ. Analýza tohto
rozhodnutia by si vyznačovala širší priestor. Jeho správne
pochopenie je však možné len pri korektnom používaní
pojmov, ktoré sme sa pokúsili v tomto článku vysvetliť.
Peter Kocvár
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30-ročný Schengen na rázcestí
Len nedávno si krajiny Európskej únie pripomenuli 30. výročie vzniku Schengenskej dohody, ktorú 14. júna 1985 podpísali predstavitelia Nemecka, Francúzska
a Beneluxu v malom luxemburskom mestečku Schengen. Slovenská republika po
splnení všetkých kritérií pristúpila k Schengenskej dohode o 22 rokov neskôr –
21. decembra 2007 spolu s ďalšími ôsmimi krajinami.

• Hore: Monument Schengenskej dohody symbolizuje
voľný pohyb osôb a tovaru
v krajinách Európskej únie.
Foto: HildaWeges Photography / Shutterstock.com.

Z

myslom a hlavným cieľom Schengenskej dohody bol od jej vzniku voľný pohyb osôb na spoločných
hraniciach. V týchto podstatných črtách sa zhoduje aj s jedným zo základných princípov európskej
integrácie, pretože už Rímske zmluvy 1 Európskych spoločenstiev deklarovali svoj hlavný cieľ –
vytvorenie spoločného vnútorného trhu a priestoru bez hraníc, v ktorom je zaistený voľný pohyb tovarov,
služieb, osôb a kapitálu. Odhliadnuc od zrušenia hraničných kontrol na vnútorných hraniciach v krajinách
Schengenu, spolupráca medzi členskými štátmi vytvorila spoločné ustanovenia a predpisy, ktorým podliehajú
kontroly na vonkajších hraniciach, harmonizovala podmienky vstupu do schengenského priestoru, stanovila
právny rámec procesu udeľovania schengenských víz, policajnej spolupráce a posilnila súčinnosť medzi
justičnými orgánmi členských štátov.
VYSOKO POZITÍVNE HODNOTENIA
Slovenská republika je v súčasnosti považovaná za plnohodnotného a najmä spoľahlivého člena schengenského priestoru, čo sa preukázalo aj počas opätovných schengenských hodnotení, ktoré sa uskutočnili
v rokoch 2012 a 2013 v šiestich oblastiach schengenského acquis. Išlo o nasledujúce oblasti: ochrana osobných údajov, policajná spolupráca, vzdušné hranice, Schengenský informačný systém (SIS) a národná ústredňa SIRENE, pozemná hranica a víza. Výsledky týchto hodnotení boli vysoko pozitívne, pričom v niektorých
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prípadoch bola Slovenská republika označená za štát
s najlepšou praxou. Hodnotiace tímy tvorili zástupcovia členských krajín schengenského priestoru, Európskej komisie a Sekretariátu Rady EÚ.
S ČÍM DOHODA NEPOČÍTALA
Po troch desaťročiach fungovania Schengenskej dohody súčasná situácia v oblasti migrácie utečencov do
krajín schengenského priestoru podporuje rôzne teórie o jej zmysluplnosti. Európa čelí migračnej vlne, akú
nikdy nezažila. Na schengenských hraniciach vznikol
stav, s ktorým v čase vzniku dohody nikto nepočítal.
S ohľadom na kritériá, ktoré jednotlivé štáty museli
splniť pred vstupom do schengenského priestoru,
je súčasná situácia na hraniciach, kedy desiatky tisíc
cudzincov prekračujú hranice nelegálne, bez schengenských víz, priam nepredstaviteľná a je absolútnym
paradoxom v oblasti spoločného postupu členských
štátov Schengenu.
AKO ZACHOVAŤ FUNKČNOSŤ SCHENGENU
Väčšina odborníkov sa zhoduje v názore, že jedinou
možnosťou ako zachovať funkčnosť schengenského priestoru, ako obmedziť a ,,prežiť“ krízu, ktorú
nastolila súčasná migrácia, je okamžite začať plniť
Schengenskú dohodu. Znamená to obnovenie dôsledných hraničných kontrol na vonkajších hraniciach,
týkajúcich sa ľudí pochádzajúcich z nečlenských
krajín EÚ, ako aj personálne posilnenie pohraničných
orgánov. Členské štáty Schengenu, cez ktoré vedú
migračné trasy, by sa mali predovšetkým zamerať na
monitorovanie a ochranu zelenej hranice a pokiaľ by
sa doterajšie prostriedky ukázali neefektívne, uvažovať
aj s výstavbou ochranných prekážok ako krajnej
možnosti.
Do úvahy tiež pripadá určitá miera zjednodušenia
vízovej procedúry, ktorá by vytvorila prinajmenšom
priestor pre kontrolu ľudí, ktorí sa nachádzajú
v systémoch, najmä vo forme databáz odtlačkov
prstov, fotografií žiadateľov, a podobne.

PRÍNOS SCHENGENU PREVYŠUJE RIZIKO

Miera prínosu

Napriek takmer každodenným diskusiám na tému ako
obmedziť alebo aspoň dostať pod kontrolu neustály
prílev migrantov, všetky členské štáty sú jednoznačne
za zachovanie Schengenskej dohody. Samotná dohoda
má totiž aj obrovský ekonomicky rozmer, vyplývajúci
z voľného pohybu osôb, tovaru a služieb, takže
v súčasnosti je nepredstaviteľné, že by Schengen ,,padol“. Z hľadiska Slovenskej republiky je zachovanie
Schengenu absolútnou prioritou, viazanosť ekonomiky na štáty EÚ je v tomto smere tým najrelevantnejším
argumentom.
V neposlednom rade je veľmi zaujímavým faktom
aj počet schengenských víz, ktoré zastupiteľské úrady
SR vydali cudzincom. Od roku 2008 to bolo vyše
634 tisíc víz a naša krajina sa aj vďaka tomuto vysokému číslu dostala do povedomia blízkeho i vzdialeného
zahraničia. Členstvo v exkluzívnom klube schengenských štátov zvýšilo atraktivitu Slovenska, etablovali
sa mnohé nadnárodné spoločnosti, prichádzajú vysokokvalifikovaní zahraniční pracovníci, nastal rozvoj
turizmu. Z uvedeného vyplýva, že miera prínosu
zachovania schengenského systému hraníc v EÚ
s určitosťou prevyšuje súčasné riziko, spojené s migráciou utečencov do EÚ a obavami jej obyvateľov.

zachovania
schengenského
systému hraníc
v EÚ s určitosťou
prevyšuje súčasné
riziko, spojené
s migráciou
utečencov do EÚ
a obavami jej
obyvateľov.

VÝZVY POSILNIA SPOJENECTVO
Tridsať rokov fungovania Schengenskej dohody
prispelo k väčšej bezpečnosti, k slobode pohybu
a pobytu v celom schengenskom priestore, ktorú si
občania v štátoch EÚ veľmi vážia a často využívajú.
Prísť o tento komfort považujú za neprijateľné, preto
s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou možno
tvrdiť, že o Schengenská dohoda vstúpi do ďalšej
dekády svojej existencie síce s výzvami, ale vytvoria
o to silnejšie spojenectvo medzi členskými štátmi. Veď
vytvorenie schengenského priestoru je jedným z najväčších úspechov Európskej únie a ten je nezvratný.
Miroslav Karvai

Rímska zmluva, ktorou bolo založené Európske hospodárske spoločenstvo
(EHS), bola podpísaná v Ríme
25. marca 1957 a nadobudla
účinnosť 1. januára 1958. Zmluva,
ktorou bolo založené Európske
spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom), bola podpísaná v tom istom
čase a obe zmluvy sú spoločne známe
ako Rímske zmluvy.

1

• Operácie Triton (foto hore)
v okolí talianských brehov a Poseidon (foto vľavo) pri gréckych
ostrovoch 2015 sú aktivitami
agentúry Frontex na ochranu
vonkajších hraníc
v Stredozemnom mori, foto
z 20. septembra 2015.
Foto: The European Union.

SVET A MY

15

Ž

ivot hlavného mesta nášho kľúčového hospodárskeho i politického partnera má mnohoraké podoby a tí, ktorí hovoria o jeho prerode na skvelú urbánnu i kultúrnu atrakciu pre jeho návštevníkov,
majú zjavne pravdu. V zjednotenej metropole najpočetnejšieho európskeho národa sa vytvorila akási
zvláštna atmosféra harmónie a pohody, ktorá sa ťažko popisuje v jednotlivostiach, treba ju zažiť. Cieľ vedenia
mesta, ktorému som najprv celkom nechcel veriť, smerujúci k predstihnutiu mesta „Pod Eiffelovkou“ v počte
návštevníkov do roku 2020, sa však pri prechádzke pod Brandenburskou bránou zdá reálny.
Pre mesto je stále znovu sviatkom deň pádu Berlínskeho múra deviaty deň novembra. Znamenal pre mesto,
pre krajinu, pre Európu i pre svet otvorenie novej epochy. Berlínčania ho prijímajú stále ako osobitnú udalosť,
ktorá bola ouvertúrou asi najúspešnejšieho dejinného obdobia ich národa.
Zväzky a prepojenia našich dvoch národov sú mnohoraké dnes a boli také i v minulosti. Nielen početnou
nemeckou menšinou, ktorá už pred stáročiami výrazne pozitívne ovplyvnila viaceré slovenské regióny, ale aj
priestorom pre vzdelanosť, ktorý dnes v Nemecku využívajú tisíce slovenských študentov a v minulom storočí
tak činili národovci v snahe vzdelanostného a politického pozdvihnutia nášho národa. Halle a Jena boli v prvej
polovici minulého storočia centrom „slovenského kultúrneho života“ v Nemecku.
Atmosféru kultúrneho a vedeckého mosta medzi našimi národmi pomohli vytvoriť oslavy
200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, takisto študenta z Halle. Humboldtova univerzita,
v spolupráci s Ústavom slovenskej literatúry SAV a ďalšími inštitúciami na Slovensku, pripravili v deň narodenín najvýznamnejšieho slovenského dejateľa kvalitnú odbornú konferenciu. Slovenský filharmonický zbor, Štátny komorný orchester a špičkoví recitátori Dušan Jamrich a Štefan Bučko priviezli v rovnaký deň do Berlína Krakových „Pútnikov“, ktorí sa stretli u nemeckého publika s vynikajúcou odozvou. Myslím si, že Ľudovít Štúr môže
byť so svojimi nasledovníkmi spokojný, kam doviedli jeho národ po poldruha storočí od jeho revolučných časov, keď sa na nich pozerá z onoho sveta.
Potvrdením toho, že sa nepozeráme len do minulosti, bola vlaňajšia októbrová návšteva prezidenta Andreja Kisku v Berlíne v sprievode ministra školstva, predsedu SAV a viacerých rektorov, ktorá sa primárne zamerala na startupovskú komunitu, v ktorej je nemecké hlavné mesto osobitne
vyprofilované. Desiatky nadviazaných kontaktov sa v nasledujúcich rokoch určite prejavia ďalším rozšírením už dnes veľmi intenzívnej hospodárskej
spolupráce.
Všetci, ktorí sa pohybujeme v medzinárodnom európskom prostredí vieme, že našu krajinu onedlho čaká prvé predsedníctvo v Európskej únii.
Nielen preto, že Nemecko je nosnou členskou krajinou, pripravujeme naše podmienky na to, aby sme túto neľahkú úlohu aj v Nemecku nielen dobre
zvládli, ale využili ju na intenzívnu prezentáciu našej krajiny.
Z tohto hľadiska vo vhodnom čase prišlo aj otvorenie priameho leteckého spojenia medzi Bratislavou a Berlínom. Je veľmi vítaným doplnením
a ďalším uľahčením pre skladanie pestrej mozaiky našich kontaktov.
Nesporná prosperita krajiny však neznamená bezstarostnosť. Dnešné Nemecko už niekoľko mesiacov intenzívne zamestnáva téma obrovského
množstva utečencov, ktorí denne prichádzajú do krajiny. Je obdivuhodné, ako tento obrovský nápor pracovníci nemeckých štátnych inštitúcií a stovky
dobrovoľníkov doteraz zvládajú. Prvotnú eufóriu letných mesiacov však postupne nahrádzajú realistické hlasy a obavy, či je krajina schopná bez
negatívnych dôsledkov zvládnuť aj tento rok milión utečencov, a samozrejme, kde sú hranice ich počtov v budúcnosti. Je zrejmé, že súčasný nápor
utečencov nemôže byť trvalým stavom a je nevyhnutné so všetkými európskymi partnermi intenzívne hľadať možnosti efektívnej ochrany vonkajšej
Schengenskej hranice, ako aj riešenia konfliktov v regiónoch susediacich s Európou, ktoré vyháňajú ľudí z ich domovov.
Nielen automobilových nadšencov znepokojila správa o manipuláciách hodnôt výfukových plynov v automobilke Volkswagen. Tento segment
nemeckého priemyslu je jedným z nosných, zamestnáva každého siedmeho pracovníka priemyslu. Preto je vyjasnenie príčin tejto aféry prvoradým
záujmom tak samotného výrobcu, ako aj nemeckej vlády. To má, samozrejme, význam aj pre našu krajinu, v ktorej sú vyrábané autá jej najvyššieho
segmentu.
Berlín je dnes, vyše 26 rokov po páde Berlínskeho múra, fascinujúcim miestom pre prácu, zábavu i kultúru. Nemecko je stabilnou prosperujúcou
krajinou, ktorá však tiež má svoje starosti a problémy, ktoré musí riešiť. Vzhľadom na minulosť, ale aj vzhľadom na svoje postavenie na európskej
a svetovej scéne k nim pristupuje možno ešte s väčšou zodpovednosťou a dôslednosťou. Pre našu krajinu zostane tak ako v minulých rokoch kľúčovým partnerom.
Pri písaní tohto listu sa mi nevdojak vybavili v mysli tragické správy z francúzskej metropoly o vyčíňaní teroristických šialencov. Aj keby Nemecko
s Francúzskom neboli tak intenzívne prepojené, nemohol by som nekomentovať túto smutnú udalosť. Títo scestne rozmýšľajúci ľudia, ak sa tu dá
o rozmýšľaní vôbec hovoriť, nás neodradia od našich hodnôt demokracie a humanizmu. Budeme sa však zrejme v budúcnosti musieť dôslednejšie
zamyslieť nad tým, či naše liberálne postoje nie sú zneužívané a či náš pohľad na svet, ktorý vylučuje útoky na nevinných a bezbranných, nemáme
chrániť dôslednejšie, aj s nasadením všetkých dostupných prostriedkov voči tým, ktorým zdá sa napriek náboženskému fanatizmu nie je nič sväté.
Ani bezbranný život nevinných. Ak sa zlu nepostavíme na odpor môže to byť interpretované ako naša slabosť. A pri našej hospodárskej sile o slabosti
možno asi sotva hovoriť.
Peter Lizák, veľvyslanec Slovenskej republiky v Nemeckej spolkovej republike

List z Berlína

•Vľavo:
Prezident Nemeckej
spolkovej republiky
Joachim Gauck
s veľvyslancom
Slovenskej republiky
v NSR Petrom
Lizákom po odovzdaní
poverovacích listín
8. júla 2015.
• Vpravo: Brandeburská
brána, Lars Steffens,
wikimedia.org, CC BY-SA
2.0.
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Od Dunaja k Tatrám
• Rokovania so slovenským
prezidentom Andrejom Kiskom, premiérom Robertom
Ficom a ministrom M. Lajčákom sa sústredili na témy,
ktoré sú v centre záujmu
OSN a jej členských štátov,
a to boj proti terorizmu,
migráciu, udržateľný rozvoj,
klimatické zmeny, či mierové
misie. O výsledku rozhovorov
informoval generálny tajomník OSN Pan Ki-mun a minister M. Lajčák na tlačovej
konferencii za mimoriadného
záujmu slovenských
i svetových médií.

Generálny tajomník OSN
Pan Ki-mun pricestoval
na v poradí druhú
návštevu Slovenskej
republiky počas svojho
pôsobenia na čele OSN
na pozvanie prezidenta
SR Andreja Kisku. Počas
návštevy od

• Univerzita Komenského
v Bratislave udelila generálnemu tajomníkovi OSN
Pan-Ki Munovi titul doctor
honoris causa a na jej pôde
sa stretol tiež so študentmi
Inštitútu medzinárodných
vzťahov K. Rybárika.V Bratislave tiez otvoril výstavu
k 70. výročiu založenia OSN
v Historickej budove Národnej rady SR.

17. do 19. októbra 2015
sprevádzal Pan Ki-muna
podpredseda vlády
a minister zahraničných
vecí a európskych
záležitostí Slovenskej
republiky Miroslav
Lajčák. Najvyšší
predstaviteľ OSN mal
príležitosť spoznať
najmenšie európske
veľhory Vysoké Tatry,

• Prívítanie v Poprade,
kde pokračoval program
návštevy.

• V Zbojníckej kolibe v Starej
Lesnej hudobníci predstavili
slovenský folklór.

•V observatóriu na Lomnickom
štíte riaditeľ Astronomického
ústavu SAV Aleš Kučera vysvetľuje jedinečné pozorovania našich
vedcov.

kultúrne pamiatky
Slovenska v starobylej
Levoči a na Spišskom
hrade, ktoré patria do
Zoznamu svetového
dedičstva UNESCO.

• V kostele svätého Jakuba
v Levoči pred oltárom Majstra Pavla.

• V areáli UNESCO na
Spišskom hrade bola pripravená ukážka stredovekých
bojových umení.

•Nad tatranskými štítmi.
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Predsedníctvo on-line prezentáciu nepodcení
Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie bude, podobne ako jeho
predchodcovia, využívať niekoľko komunikačných kanálov. Najdôležitejším z nich
bude webová stránka. Komunikáciu budú dopĺňať oficiálne profily na sociálnych
sieťach Twitter a Facebook.

W

•Hore: Slovenský
účet odštartovalo
predstavenie loga
SK PRES vo februári
2016.
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ebový portál slovenského predsedníctva
v Rade Európskej únie bude nosným komunikačným kanálom blížiacich sa predsedníckych aktivít. Ako nadrezortná stránka bude poskytovať
prehľadnú prezentáciu komplexnej činnosti predsedníctva, a zároveň slúžiť ako kľúčový nástroj vizuálnej
identity slovenského predsedníctva. Bude tiež podporou
pre ďalšie komunikačné kanály, akými sú sociálne siete
(Twitter, Facebook). Správcom portálu bude Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, konkrétne Odbor pre komunikáciu a prezentáciu
Sekretariátu sloveného predsedníctva (OKOM/PRES).
Ten je zároveň centrálnym koordinátorom mediálnej
komunikácie nášho predsedníctva.

ZACIELENIE NA ODBORNÍKOV AJ VEREJNOSŤ
Naše primárne cieľové skupiny sú zahraničná odborná
verejnosť (delegáti, experti), zahraničné špecializované
médiá so sídlom v Bruseli a domáce médiá. Portál bude
plniť úlohu informačného kanálu o rotujúcom predsedníctve v slovenčine a troch cudzích jazykoch (anglický,
francúzsky a nemecký). Zámerom webového portálu
bude poskytovať aktuálne a presné informácie o aktivitách SK PRES a rôznych typoch podujatí (politických,
expertných, kultúrnych). Rovnako významným cieľom
bude budovať povedomie o slovenskom predsedníctve
medzi slovenskou verejnosťou, o jeho posolstvách a obsahových prioritách, o prípravách na SK PRES, o zmysle

rotujúceho predsedníctva, o predsedníckom Triu, ako aj o vzťahoch SR a EÚ. Po
skončení predsedníctva SR v Rade EÚ bude webový portál naďalej dostupný, pričom vytvorí možnosti informovania o aktualitách, súvisiacich s uplynulým SK PRES
a predsedníckym Triom.
ČLENENIE PREDSEDNÍCKEHO WEBU
Štruktúra webovej stránky sa odvíja od stanovených cieľov. V sekcii „Aktuality“ sa
zbiehajú takmer všetky komunikačné nástroje, ako napríklad tlačové správy, vyhlásenia a prejavy, infografiky, závery zo zasadnutí Rady EÚ, ale aj iné nástroje, akými sú
blog, memo (krátke informácie o obsahu plánovaného zasadnutia Rady) alebo galérie
fotografií a videí. Táto sekcia je určená najmä pre novinárov a odbornú verejnosť.
Naopak, na čo najširšie publikum sú zamerané sekcie „O predsedníctve“ a „Slovensko v EÚ“, pričom obidve slúžia ako informačné kanály pre všetky cieľové skupiny.
Prezentácia EÚ a jej významu je dôležitým aspektom z hľadiska zvýšenia záujmu
a dôvery domácej verejnosti voči EÚ.
Dôležitým komponentom sú aj časti zamerané na prezentáciu krajiny a príbeh
nášho predsedníctva. Sekcia „Navštívte Slovensko“ propaguje cestovanie, slovenský jazyk, prírodné bohatstvo, regióny, ale aj slovenskú históriu, a pod. O tom, ako
vznikalo logo SK PRES, čo je jeho filozofiou a aký príbeh majú oficiálne prezentačné predmety slovenského predsedníctva, sa návštevníci dozvedia v samostatných
oddeleniach webu.
Pre mnohých neznáme zaujímavosti sa návštevníci stránky dozvedia pomocou
dynamickej a interaktívnej aplikácie „Pohraj sa s logom.“

• Oficiálny facebookový profil
slovenského predsedníctva nesie názov
Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ.

FACEBOOK PREDSTAVÍ AJ ZÁKULISIE PODUJATÍ
Oficiálny facebookový profil slovenského predsedníctva nesie názov Slovenské
predsedníctvo v Rade EÚ, s anglickým podtitulom Slovak EU Council Presidency.
Primárnou cieľovou skupinou je domáca laická verejnosť s osobitným dôrazom na
mladých ľudí. Sekundárnou cieľovou skupinou sú slovenské médiá. Spustenie facebookového profilu SK PRES je plánované na jar 2016.
Obsah vhodný pre Facebook je špecifický – táto sociálna sieť sa nehodí pre príliš
technické alebo odborné príspevky. Na facebookovom profile predsedníctva preto
návštevníci nájdu rôzne typy informácií. Z oficiálnych správ o politických podujatiach SK PRES sú to najmä tlačové správy, blogy, videozáznamy tlačových konferencií, fotografie a ďalšie.
Facebook je priestorom aj pre vybrané informácie zo zákulisia príprav a realizácie
predsedníckych podujatí. Predstavíme jednotlivé dejiská podujatí SK PRES, pracovnú atmosféru v realizačných tímoch a v tlačovom centre. Podporíme prezentáciu
regiónov a tiež sprístupníme menej formálne fotogalérie ministrov počas Rád, zaujímavosti a pod. Na predsedníckom Facebooku budeme informovať aj o aktivitách
mimovládnych organizácii a škôl v súvislosti so slovenských predsedníctvom, ktoré
získajú podporu z grantovej schémy MZVaEZ SR.

• Centrálny twitterový účet SK PRES sa
nazýva @eu2016sk.

TWITTEROVÉ ÚČTY SÚ DVA
Twitter je štandardným komunikačným nástrojom predsedníctiev. Jeho zásadnou
výhodou je schopnosť okamžitej reakcie v čase a zároveň charakter tzv. mikroblogu.
Cieľovou skupinou je prevažne odborná verejnosť doma aj v zahraničí. Podobne ako
iné predsedníctva v Rade EÚ, aj my budeme využívať dva twitterové účty – bruselský a slovenský. Twitterový účet spravovaný Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli
funguje od septembra 2015. Slovenský účet odštartovalo predstavenie loga SK PRES
vo februári 2016.
Centrálny twitterový účet SK PRES nesie názov @eu2016sk. Spravovaný je zo
Stáleho zastúpenia SR v Bruseli, keďže ide o obsahovo zameraný komunikačný
nástroj citlivý na čas. Je určený tzv. Brussels bubble – bruselskej odbornej verejnosti,
novinárom, stakeholderom a ďalším záujemcom. Jeho hlavným komunikačným jazykom je angličtina. Pre komunikáciu na Slovensku je určený účet s názvom
@SKPRES2016. Spravovaný bude z MZVaEZ. Jeho funkcie a úlohy kopírujú bruselský twitterový účet so zameraním na účastníkov predsedníckych podujatí
v Bratislave. Tweety budú v slovenčine a angličtine v závislosti od obsahu.
Jakub Javůrek, Róbert Zoľák

• Pre komunikáciu na Slovensku je
určený účet s názvom @SKPRES2016.
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Miesto pre dvoch: Konzulárna služba
Tento rozhovor sa uskutočnil krátko
predtým, ako začiatkom tohto roka
na konzulárnom odbore ministerstva
došlo k výmene riaditeľov. Vtedajší
riaditeľ Vladimír Jakabčin (vľavo) bol
po niekoľkoročnom pôsobení v ústredí
vymenovaný za veľvyslanca v Pekingu.
Na jeho miesto nastúpil Igor Pokojný
(na snímke nižšie), ktorý sa vrátil
z Veľvyslanectva SR v Londýne, kde
viedol konzulárne a vízové oddelenie.

Vladimír Jakabčin sa, žiaľ, publikovania
rozhovoru nedožil. Aj keď nás navždy
opustil priskoro, jeho myšlienky a názory
na konzulárnu prácu a jej ľudský
rozmer, o ktoré sa s nami podelil, budú
v nás ešte dlho rezonovať. Považovali by
sme za veľkú stratu, ak by sa nedostali
k našim čitateľom. Ich zverejnením si
chceme uctiť jeho pamiatku.

Ľudská tvár diplomacie
SVET A MY: Výkon konzulárnej funkcie sa na rozdiel od „klasickej“ diplomacie spája so službou verejnosti. Ktorým jej stránkam –
na základe vašich skúseností – pripisujete najväčšiu dôležitosť?
V. Jakabčin: Konzulárne služby poskytované našimi zastupiteľskými
úradmi občanom v zahraničí by som nazval ľudskou tvárou nášho ministerstva a v princípe by som ich rozdelil na dva druhy. Prvým sú rôzne
služby, takpovediac administratívneho charakteru (doklady, osvedčovanie,
matričné udalosti a pod.). Táto časť konzulárnych činností spravidla nepriťahuje pozornosť médií, ale je veľmi dôležitá, lebo odzrkadľuje bežné
životné situácie. Bez ich vykonávania by pôsobenie a riadne fungovanie
našich občanov v zahraničí a po návrate domov nebolo možné. Druhou
skupinou konzulárnych činností je pomoc pri riešení rôznych situácií,
do ktorých sa naši občania v zahraničí dostanú vlastnou aktivitou, nerešpektovaním zákonov, pravidiel a miestnych zvyklostí, alebo vinou inej
osoby. V týchto situáciách sa od konzulov vyžaduje jednak profesionalita,
ale tiež vysoká miera empatie, kreativity a vytrvalosti pri ich riešení, ktoré
nemajú stanovené postupy a líšia sa od prípadu k prípadu.
I. Pokojný: V prvom rade ide o poskytovanie pomoci a asistencie občanom, ktorí sa ocitli v núdzi. Táto pomoc sa líši v závislosti od destinácie
a špecifík jednotlivých krajín, v ktorých sa aktuálne nachádzajú. Turisti
väčšinou vyžadujú pomoc pri strate cestovných dokladov, pri komunikácii s úradmi, alebo rýchlom spojení sa s rodinou na Slovensku, ak sa ocitli
v neštandardnej situácii. Nezriedka ide aj o asistenciu pri hospitalizácii,
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či repatriácii telesných pozostatkov. V súčasnosti žije dlhodobo v zahraničí veľa Slovákov, ktorí si vyžadujú aj iný charakter konzulárnej asistencie.
Je to napríklad vybavovanie cestovných či matričných dokladov, výpisov
z registra trestov pre zamestnávateľov a iných úradných listín. Ďalšou
kategóriou sú ľudia, ktorí sa dostali do problémov so zákonom v danej
krajine, či už vlastným alebo iným pričinením, takže pomoc zadržaným
a väzneným občanom SR je tiež dôležitým aspektom konzulárnej práce
v zahraničí.
SVET A MY: Počas uplynulých niekoľkých rokov sa viacerí slovenskí občania dostali do problémov v zahraničí, mnohé z nich
boli pre svoju závažnosť medializované. Ktoré z nich vám a vašim
spolupracovníkom dali najviac „zabrať“?
V. Jakabčin: Konzulárna asistencia je najmä psychicky (niekedy aj fyzicky) veľmi náročná činnosť. Bez preháňania možno povedať, že každý
takýto prípad je náročný, vyžaduje si z našej strany veľkú zodpovednosť,
najmä ak si uvedomíme, že často ide o osud človeka, nezriedka jeho
budúcnosť a tiež jeho rodiny. Mám na mysli najmä zadržania našich
občanov (napríklad pašovanie drog, dopravné nehody, pohyb v zakázanom priestore a pod.), pomoc pri návrate do SR v situácii, keď sú bez
prostriedkov a pomôcť im odmietne aj najbližšia rodina. Ďalej sú to rodičovské únosy maloletých detí, prípady odoberania detí zo starostlivosti
rodičov, alebo situácie, keď sa naši občania stanú obeťami prírodných

pohrôm a v ostatnom čase aj teroristických útokov. Osobne mi najviac
dala zabrať komunikácia s rodinami občanov v núdzi v dlhodobo riešených prípadoch.
I. Pokojný: Vo Veľkej Británii medzi najzávažnejšie prípady patrí ochrana maloletých slovenských občanov a pomoc obetiam obchodovania
s ľuďmi, či novodobého otroctva. Veľmi dôležitá je pomoc slovenským
rodičom, ktorým britské sociálne úrady odobrali deti. V krajine platia
ohľadne detí veľmi striktné pravidlá, ktorých dodržiavanie sa bezpodmienečne vyžaduje. Podarilo sa nadviazať efektívne vzťahy so sociálnymi
úradmi a dosiahnuť možnosť účasti slovenského konzula na uzatvorených súdnych pojednávaniach. Veľmi závažnou trestnou činnosťou,
ktorá má aj hlboký ľudský a emocionálny podtón, je obchodovanie
s ľuďmi. Ide o prípady, kedy sa Slováci v nádeji na lepší život nechali
zlákať vidinou lepšej práce, ale skončili v otrockých podmienkach,
často aj bití alebo nútení k trestnej činnosti (prostitúcia, nútené manželstvo, drobná kriminalita atď.).
SVET A MY: Ktorý z týchto prípadov vám najviac utkvel v pamäti,
pre jeho ľudskú stránku a možno aj bezsenné noci, ktoré vám
spôsobil?
V. Jakabčin: Spomenul by som rôzne zadržiavania/väznenia našich
občanov (Čad, Irán, Thajsko, Indonézia, Kuba, Peru, Gaza), obete
v Nepále, úmrtia (Burkina Fasso, Nový Zéland) a ďalšie. Vo všetkých prípadoch priamo dotknutí občania majú aj svoje rodiny v SR, komunikácia
s ktorými je tiež mimoriadne náročná, zložitá a často aj emotívne ladená.
I. Pokojný: Riešili sme prípad, kedy sa nášmu občanovi podarilo utiecť
až po viacerých rokoch otroctva a bitia. Ešte aj po oslobodení bol zlomeným človekom a ťažko sa vyrovnával s tým, čo prežil. Keď som
si prvý raz vypočul jeho príbeh, nechcel som veriť, že žijeme v 21. storočí a všetko sa odohralo v tak vyspelej krajine, akou je Veľká Británia.
SVET A MY: Na druhej strane, spomínate si aj na nejaký kuriózny
prípad, s ktorým ste sa počas vášho pôsobenia stretli a ktorý mal
azda aj humornú stránku?
V. Jakabčin: V konzulárnej agende je pomerne málo príležitostí
na úsmev, najčastejšie vtedy, keď sa podarí úspešne vyriešiť prípad.
Občania sa na nás obracajú väčšinou v situáciách, ktoré im prerástli cez
hlavu a nevedia si s nimi bez našej pomoci rady. Úsmev alebo skôr počudovanie vzbudzujú rôzne požiadavky na objednanie taxíka pre odvoz
do hotela, či riešenie situácie v zápche na diaľnici.
I. Pokojný: Na diplomatickú službu volal Slovák, ktorý sa ocitol v núdzi.
Na otázku, ako mu môžeme pomôcť, povedal, že sa stratil. Na otázku,
kde sa približne nachádza, v ktorom meste, odpovedal, že je v autobuse.
Na našu otázku, či by to mohol spresniť odpovedal, že je na druhom
poschodí červeného autobusu.
SVET A MY: Aký význam má pri riešení konzulárnych prípadov
medzinárodná spolupráca, prípadne pomoc partnerov z členských
štátov Európskej únie?
V. Jakabčin: Spolupráca s ostatnými členskými krajinami EÚ sa uskutočňuje najmä v rámci jednotnej vízovej politiky, ktorá stanovuje pravidlá
pre vstup občanov iných krajín do schengenského priestoru.
V jednotlivých štátoch mimo EÚ sa naši konzuli pravidelne stretávajú,
vymieňajú si informácie a skúsenosti, koordinujú požiadavky. Členské
štáty sa vzájomne zastupujú vo vízovom konaní. Pre vzájomnú pomoc
pri riešení konzulárnych prípadov bola v rámci EÚ schválená smernica
o pomoci občanom EÚ tam, kde nemajú svoje veľvyslanectvo. Po zapracovaní ustanovení tejto smernice do štátnej legislatívy (členské krajiny
na to majú tri roky) sa výrazne posunie aj táto forma spolupráce v rámci
únie.
I. Pokojný: Pri poskytovaní konzulárnej pomoci občanom je výmena
skúseností nevyhnutná. Náš zastupiteľský úrad v Londýne vedie skupinu
európskych veľvyslanectiev v komunikácii s britskými inštitúciami
z oblasti ochrany práv maloletých cudzincov, žijúcich vo Veľkej Británii.

Iniciovali sme stretnutia na rôznych úrovniach so sociálnymi úradmi
a sudcami, ako aj s príslušným britským ministerstvom. Rovnako iniciatívne úrad postupuje aj v prípade boja proti obchodovaniu s ľuďmi,
kde úzko spolupracuje s britskými inštitúciami, mimovládnymi a charitatívnymi organizáciami a každoročne organizuje seminár na túto tému.
SVET A MY: V poslednom čase sa v dôsledku nekontrolovaného
prílivu migrantov porušujú schengenské hranice, budujú sa hraničné ploty, dokonca sa zavádzajú hraničné kontroly vnútri schengenského priestoru. Má to, alebo bude mať dôsledky na výkon našej
konzulárnej agendy?
I. Pokojný: Zavedenie dočasných kontrol na hraniciach, napríklad Rakúska s Maďarskom, Slovenskom alebo Nemeckom sa odrazilo aj na práci našich zastupiteľských úradov. Bol zaznamenaný nárast v poskytovaní
konzulárnej asistencie. Konzuli sú v kontakte s miestnymi úradmi
a informácie bezodkladne sprostredkúvajú nielen ústrediu, ale aj cestujúcim. Aktuálne informácie sú prístupné aj na portáli rezortu diplomacie.
V. Jakabčin: Napriek uvedenej situácii konzulárna služba naďalej
postupuje podľa platných zákonov a nariadení. O možných dopadoch
prílivu migrantov na fungovanie schengenského priestoru by som nerád
špekuloval.
SVET A MY: Zdá sa, že konzulárna služba vstupuje do neľahkého
obdobia. S akými predstavami sa ujímate vedenia konzulárneho
odboru nášho ministerstva?
I. Pokojný: Ochrana práv a záujmov občanov SR patrí medzi priority
rezortu diplomacie. Veľkou výzvou je naše blížiace sa predsedníctvo
v Rade EÚ, ale aj konzulárna spolupráca v rámci krajín V4. V rámci
predsedníctva bude konzulárny odbor viesť pracovnú skupinu pre konzulárne záležitosti, kde sa s mojimi európskymi partnermi budeme venovať aktuálnym témam. Vo svojej práci nadviažem na môjho predchodcu,
s osobitným dôrazom na agendu maloletých a zintenzívnenie práce
s Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Agendu
pomoci deťom, najmä v teritóriách, kde nie je možné uplatniť Haagske
dohovory, považujem v nadchádzajúcom období za kľúčovú a vidím
priestor na diskusiu s konkrétnymi krokmi v rámci celého európskeho
spektra. Výzvou bude transpozícia Smernice Rady (EÚ) 2015/637
z 20. apríla 2015 o opatreniach koordinácie a spolupráce na uľahčenie
konzulárnej ochrany nezastúpených občanov únie v tretích krajinách
do právneho poriadku SR. S mojimi partnermi v rezorte vnútra budeme
tiež hľadať možnosti zjednodušenia vízového procesu s vybranými štátmi sveta tak, aby sme nasledovali nielen Bruselom stanovenú líniu,
ale aj hlasy našich občanov.

Zlatá plaketa in memoriam pre veľvyslanca Vladimíra Jakabčina

Zlatú plaketu ministra in memoriam za celoživotné zásluhy a významný prínos pre slovenskú diplomaciu udelil podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Miroslav Lajčák veľvyslancovi Vladimírovi Jakabčinovi, ktorý nečakane
zomrel 8. februára 2016 počas výkonu pracovných povinností
v Pekingu. Vladimír Jakabčin pôsobil v rezorte diplomacie od vzniku
SR v roku 1993 a zastupoval jej záujmy na vyslaniach v Belgicku,
Poľsku, Turecku a v Číne. Pôsobil aj ako generálny riaditeľ Sekcie
obrannej politiky a medzinárodných vzťahov Ministerstva obrany
SR. Pred odchodom na vyslanie v Číne vo februári tohto roka bol
riaditeľom konzulárneho odboru, kde sa významnou mierou zaslúžil
o pomoc slovenským občanom, ktorí sa v zahraničí ocitli v núdzových situáciách. Predčasný odchod veľvyslanca Vladimíra Jakabčina je
veľkou profesionálnou i ľudskou stratou pre slovenskú diplomaciu.
Česť jeho pamiatke.
SVET A MY
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Podnikateľské misie, sprevádzajúce oficiálne a pracovné cesty prezidenta SR
a ústavných činiteľov do zahraničia sa stali významným nástrojom ekonomickej
diplomacie. Sú vhodnou príležitosťou na nadväzovanie kontaktov v rámci
organizovania podnikateľských fór, výmenu informácií o možnostiach dvojstrannej
spolupráce a nadväzovanie priamych obchodných kontaktov.

Ekonomický rozmer prezidentských návštev
•Hore: Prezident SR
Andrej Kiska a fínska
ministerka zahraničného
obchodu Lenita Toivakka
prestrihujú pásku počas
otvorenia styčného
inovačného úradu v
inovačnom centre Espoo
Innovation Garden,
Otaniemi, za účasti
slovenského veľvyslanca
Tibora Králika
a hostí z inovačného
a podnikateľského prostredia. Foto: KPR.

•Vpravo dole: Prezident
SR A. Kiska s ministrom
školstva SR J. Draxlerom,
štátnym tajomníkom
rezortu zahraničia
I. Slobodníkom a veľvyslancom SR v NSR
P. Lizákom počas návštevy Berlína venovanej
startupovskej komunite
15. októbra 2015. Foto:
ZÚ Berlín.
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S

nahou MZVaEZ SR je koordinovať cesty prezidenta SR a ústavných činiteľov do zahraničia tak,
aby sa mohol v plnej miere využiť aj ekonomický
rozmer návštevy. Znamená to, že pri cestách prezidenta
SR do krajín teritoriálneho záujmu Slovenska je nielen
vhodné, ale aj potrebné, aby v jeho sprievode bola
aj podnikateľská misia, ktorej cieľom je nadviazanie
obchodno-hospodárskych kontaktov na najvyššej úrovni,
vrátane uskutočnenia rokovaní s potenciálnymi partnermi, resp. prehĺbenie a rozšírenie už existujúcej dvojstrannej spolupráce v obchodno-hospodárskej oblasti.

subjektov, uzatvárania dôležitých medzištátnych dohôd
o spolupráci, ako aj zakladania medzinárodných ekonomických subjektov, ako sú napríklad spoločné obchodné
komory a združenia, v súčinnosti so slovenskými
a partnerskými štátnymi inštitúciami. Príprave podujatí je
však potrebné venovať maximálnu pozornosť všetkých
zainteresovaných strán – nielen MZVaEZ SR
a zastupiteľských úradov SR, ale aj Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory, Slovenskej agentúry pre rozvoj
investícií a obchodu SARIO a ďalších, a to v dostatočnom časovom predstihu.

VÝNIMOČNÁ PLATFORMA PREZENTÁCIE

„RASTOVÉ FÓRUM“ V NEMECKU

Oficiálne návštevy prezidenta SR v zahraničí, spojené
s organizáciou podnikateľských misií, predstavujú
významnú vstupnú bránu pre rozvoj úspešnej dvojstrannej hospodárskej spolupráce, ako aj impulz na jej
prehĺbenie. Význam ekonomického rozmeru prezidentských návštev spočíva vo vytváraní priestoru s mimoriadnymi charakteristikami a príležitosťou na vzájomnú
prezentáciu a budovanie priamych vzťahov v obchodno-hospodárskej oblasti, obnovenie dynamiky hospodárskej spolupráce, vytýčenie nových hlavných tém, ako
aj identifikovanie spoločných projektov na prekonanie
dôsledkov nedávnej finančnej krízy, a to s najvyššou
politickou podporou.
Podnikateľské fóra, uskutočňované počas návštev
prezidenta SR v zahraničí, sú výnimočnou platformou
prezentácie konkrétnych slovenských podnikateľských

V poslednom čase sa uskutočnilo niekoľko oficiálnych
a pracovných návštev prezidenta SR v zahraničí za účasti
slovenských podnikateľov. Pracovná návšteva

v Nemeckej spolkovej republike s ekonomickým rozmerom sa uskutočnila 15. októbra 2015. Hlavnou náplňou
bola podpora rozvoja spolupráce slovenských podnikateľských subjektov s nemeckými partnermi
v oblasti inovácií a vedecko-technickej spolupráce, vrátane
prezentácie slovenských „start-up-ových“ a „scale-up-ových“ spoločností.
Ďalším cieľom bolo vytvorenie väzieb a nadviazanie
spolupráce v strategických oblastiach, ktorými sú digitálna
ekonomika, kreatívny dizajn a informačno-komunikačné
technológie. Pracovná návšteva sa začala návštevou technologického parku, pokračovala účasťou prezidenta SR
na konferencii „Rastové fórum“ a prezentáciou platformy
„Industry 4.0“. Program ďalej pokračoval stretnutiami na
pôde spoločnosti Humboldt Innovation, ktorá realizuje
kontrakty medzi vedcami Humboldtovej Univerzity
a súkromným i štátnym sektorom. Na záver návštevy sa
uskutočnili pracovné stretnutia s predstaviteľmi automobilového priemyslu.
ESTÓNSKA E-VLÁDA PRÍKLADOM
FÍNSKY INOVAČNÝ EKOSYSTÉM
Oficiálna návšteva prezidenta SR a podnikateľskej misie
v Estónskej republike sa uskutočnila 19. a 20. októbra
2015. Návšteva bola zameraná predovšetkým na rozvoj
spolupráce v oblasti e-vlády (e-government) a digitálnych
služieb, kybernetickej bezpečnosti, inovačnej politiky
a „start-up-ového“ ekosystému, vrátane výmeny skúseností v oblasti inovácií, vedy, výskumu a vzdelávania.
V Estónsku pribudne ročne 15 až 20 nových technologických „start-up-ov“, čo je v prepočte na jedného obyvateľa
najviac v Európe. Nárast počtu nových „start-up-ov“ je
spôsobený liberálnym daňovým systémom a jednoduchou
a lacnou registráciou nových firiem.
Estónsko je úspešné v oblasti e-vlády, pričom má
pravdepodobne najviac digitalizované služby, poskytované
štátnou správou, vo svete. Jednou z priorít Estónska je aj
kybernetická bezpečnosť, a to nielen v rámci NATO, ale
aj EÚ, OSN, ako aj iných medzinárodných organizácií. Od
roku 2008 má v hlavnom meste Tallinne sídlo Centrum
výnimočnosti NATO pre kybernetickú bezpečnosť.
Slovensko je jedným z jeho zakladajúcich členov, pričom
sa od začiatku aktívne podieľa na jeho činnosti, vrátane
priamej účasti slovenských odborníkov v centre, prípravou
i účasťou na cvičeniach a špecializovaných technických
kurzoch.

Slovníček pojmov

Na oficiálnu návštevu v Estónskej republike nadviazala oficiálna návšteva a podnikateľská misia vo Fínskej
republike, ktorá sa uskutočnila v dňoch 21. a 22. októbra
2015. Okrem politických stretnutí a rokovaní s najvyššími
ústavným predstaviteľmi Fínska, program návštevy bol
zameraný na rozvoj obchodno-hospodárskej spolupráce.
Medzi prioritné oblasti záujmu Slovenska patrí rozvoj
dvojstranných vzťahov v oblasti vedy, výskumu a inovácií,
„start-up-ov“ z oblasti clean-tech, fin-tech a health-tech,
výmena skúseností a hľadanie spoločných projektov
v oblasti stratégie „RIS3“ a „smart cities“, ako aj spolupráca a výmena skúseností v oblastí vzdelávania.
Fínsky inovačný ekosystém je veľmi originálny, pričom
jeho model je založený na prepojení „start-up-ov“
s veľkými podnikateľskými subjektmi, vysokými školami
a verejnými inštitúciami, pričom financovanie projektov
je zmiešané. Fínsko je jednou z vedúcich krajín v oblasti
inovácií vo svete. Medzi hlavné dôvody úspechov fínskeho
inovačného ekosystému patrí predovšetkým vysoký podiel
výdavkov na výskum a rozvoj (4 % HDP), ktorý je jedným
z najvyšších na svete, tak ako aj kvalitný a efektívny vzdelávací systém.
Roman Hošták

„clean-tech“ – tzv. čisté technológie, prostriedky na výrobu elektrickej energie a pohonných hmôt s menším dopadom na životné
prostredie, vrátane minimalizácie jeho znečistenia. Patrí sem napríklad recyklovanie odpadu, obnoviteľné zdroje energie (veterná
energia, slnečná energia, výroba energie z biomasy, vodná energia,
biopalivá), „zelená“ doprava (pohon dopravných prostriedkov na
zemný plyn a propán-bután), ako aj energeticky účinnejšie
a úspornejšie elektrospotrebiče.
„fin-tech“ – jedna z definícií hovorí, že sú to priemyselné odvetvia, zložené z podnikateľských subjektov, ktoré využívajú nové,
pokrokové, „moderné“ technológie s cieľom zefektívniť finančné
systémy.
„health-tech“ – výskum, vývoj a výroba prístrojov, liekov, vakcín,
postupov a organizačných systémov na riešenie problémov

• Hore: Prezident SR Andrej
Kiska otvoril prvý slovenský
styčný inovačný úrad vo Fínsku. Foto: KPR.

• Dole: Z otvorenia styčného
inovačného úradu v inovačnom centre Espoo Innovation
Garden, Otaniemi. Foto: ZÚ
Helsinki.

v oblasti zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia a zlepšenia
„kvality života“.
„RIS3“ – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3), základný rámcový strategický dokument na
podporu výskumu a inovácií v programovacom období 2014 – 2020,
schválený vládou SR a vychádzajúci zo stratégie Európa 2020,
ktorú prijala Európska komisia. Je základom pre tvorbu operačných programov a zároveň kľúčovým dokumentom, zameraným na
udržateľný hospodársky rast a zvýšenie zamestnanosti na Slovensku prostredníctvom cielenej podpory výskumu a inovácií.
„smart cities“ – tzv. inteligentné mestá, ktoré využívajú digitálne
technológie, vrátane informačných a komunikačných technológií
na zvýšenie kvality a výkonnosti mestských služieb, na zníženie
nákladov a spotreby zdrojov, ich účinnejšieho využívania, s cieľom
skvalitniť podmienky pre život ich obyvateľov.
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ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH

Keď je životným krédom škola a vzdelanosť
V súčasnosti pracuje v Centrále NATO v Bruseli ako
stážista a zaoberá sa agendou bezpečnostného
a obranného aspektu šírenia zbraní hromadného
ničenia. Sotva tridsaťročný mladý diplomat zužitkúva
vedomosti, nadobudnuté náročným a usilovným
štúdiom, a tiež jazykové znalosti, ktoré sú pre prácu
v medzinárodných organizáciách nevyhnutné. Jeho
doterajšia životná cesta je vzorovou ukážkou, ako
napĺňať svoje osobné ambície a šíriť pri tom dobré
meno svojej vlasti vo svete.
Matej Drotár sa narodil v roku 1986
v Bardejove. Rodičom okrem ľudského príkladu
a výchovy vďačí aj za to, že už na základnej
škole začal so štúdiom cudzích jazykov –
v treťom ročníku to bola angličtina, od piateho
sa pridala francúzština. Zdokonaľoval sa
v nich aj mimo školy, po vyučovaní navštevoval
jazykovú školu päťkrát v týždni. A tak už počas
prvého ročníka na gymnáziu získal tzv. FCE
(Cambridge) certifikát, ktorý sa u nás uznáva
ako náhrada za maturitnú skúšku z angličtiny.
S odstupom času si sotva vie predstaviť lepšie
využitý mimoškolský čas.

Š

túdium na vysokej škole začal na Fakulte
politických vied a medzinárodných
vzťahov Univerzity Matej Bela
v Banskej Bystrici. Tam si postupne
uvedomoval, že pre poslanie diplomata je
nevyhnutné zvládnuť celý rad zručností,
medzi nimi aj jazykovú gramotnosť na
negociačnej úrovni. Fakulta vtedy mala
niekoľko bilaterálnych dohôd s francúzskymi
univerzitami a tak sa mu otvorila možnosť
uchádzať sa o grant v rámci programu
Erasmus. Keďže bol ešte len na bakalárskom
stupni štúdia, jeho atypickú žiadosť museli
podporiť vynikajúce študijné výsledky
a nadštandardný záujem o francúzsky jazyk.
Podarilo sa a prvým dotykom s autentickým
jazykovým prostredím bol študijný pobyt na
Université Montesquieu v Bordeaux v roku
2009.
Úspešné absolvovanie všetkých skúšok
počas programu Erasmus, a tiež doma, boli
podmienkou pokračovania v dennom magisterskom štúdiu politických vied MASTER I,
na ktoré ho prijali na tej istej univerzite v Bordeaux. Študijný program sa venoval politickým
vedám, ústavnému právu a hebrejčine.
Navyše, na základe individuálneho študijného plánu pokračoval v štúdiu aj v Banskej
Bystrici. Bolo to jedno z jeho najnáročnejších
období, keďže bol celý rok vo Francúzsku
a skúšky doma mohol absolvovať iba počas
prázdnin – na konci predmetného roka bol
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hodnotený zo 42 predmetov (22 francúzskych
a 20 slovenských).
ORIENTÁCIA NA REGIÓN
Po úspešnom absolvovaní štúdia v Bordeaux sa
rozhodol ďalej profilovať v odbore medzinárodné vzťahy. Absolvoval prijímacie pohovory
na Université de Sorbonne v Paríži a v druhom
roku denného magisterského štúdia MASTER
II pokračoval na jej právnickej fakulte. Zoznámil sa tam so spôsobom uvažovania
o niektorých medzinárodnopolitických otázkach, ktoré je iné, než stredoeurópske a snažil
sa tiež vytvárať pozitívny obraz svojej vlasti,
o ktorej informácií v zahraničí nikdy nie je
dosť. Na záver štúdia – na rozdiel od iných
študentov – písal a obhájil dve diplomové
práce, pod vedením Serga Sura v Paríži a Petra
Rasputinského v Banskej Bystrici.
Po úspešnom zvládnutí štúdií na Slovensku
a vo Francúzsku stála pred ním vtedy posledná
študijná výzva: hĺbková orientácia na konkrétny svetový región a fenomén. Podarilo sa mu
získať štipendium izraelskej vlády na ročný
(už tretí) magisterský pobyt a štúdium bezpečnosti a diplomacie na Tel Aviv University. Jeho
náplňou bolo štúdium izraelskej strategickej
doktríny, histórie izraelsko-arabského konfliktu, medzinárodného práva a bezpečnostných
prístupov. Vďaka ústretovosti Veľvyslanectva
SR v Tel Avive sa mohol nad rámec štúdií
oboznámiť i s praktickou diplomatickou
agendou.
ANALYTIK A OPÄŤ ŠTUDENT
Svoju profesionálnu kariéru v rámci študijného
odboru, v ktorom sa profiloval šesť rokov,
začal v roku 2013 v Inštitúte bezpečnostných
a obranných štúdií pri Ministerstve obrany SR.
Úlohou tejto inštitúcie je pripravovať analytické materiály o aktuálnych otázkach obrany
a bezpečnosti a prispievať ku kvalifikovanému
a informovanému rozhodovaciemu procesu na

úrovni ministerstva. Skúsenosti, ktoré nadobudol počas pobytu v Izraeli boli veľmi užitočné,
keďže okruhom jeho pôsobnosti bol región
širšieho Stredného východu a s ním spojené
bezpečnostno-obranné riziká.
Počas pôsobenia v inštitúte si uvedomil, že
aktivity súvisiace s ďalším vzdelávaním a snaha
o pracovnú skúsenosť zo zahraničia by nemali
ustrnúť, ale mali by tvoriť, pokiaľ je to možné,
pravidelnú súčasť a doplnok k bežnej agende
pracovného života. Získal štipendium francúzskej vlády a v roku 2015 absolvoval krátkodobý kurz, zameraný na osvojenie si nových
diplomatických nástrojov a zručností v rámci
programu, ktorý zabezpečovala École Nationale d’Administration v Paríži. Ide o elitnú školu,
ktorá pripravuje vysokých štátnych úradníkov
pre vrcholné orgány štátnej správy.
VRCHOL DOTERAJŠEJ KARIÉRY
Všetky jeho doterajšie teoretické i praktické
skúsenosti prispeli k tomu, že v septembri 2015
získal grant na polročnú stáž v Centrále NATO
v Bruseli. Pôsobí rámci Centra pre nešírenie
zbraní hromadného ničenia, v Sekcii novovznikajúcich bezpečnostných hrozieb, kde sa okrem
nadobúdania ďalších poznatkov podieľa na
príprave a zabezpečovaní rôznych podujatí
a aktivít. Jedným z nich bola napríklad sumarizácia poznatkov z likvidácie chemických zbraní
v Sýrii, jej vojenským a právnym aspektom.
Samozrejme, Matej Drotár nie je jediným
Slovákom pôsobiacim v NATO, ale aj vzhľadom na svoj vek to považuje za veľké osobné
zadosťučinenie. Najmä skutočnosť, že v čase,
keď je bezpečnostný a obranný aspekt šírenia
zbraní hromadného ničenia opäť čoraz viac aj
diplomatickou agendou, môže byť v jednom
z centier diania, ktoré spolurozhoduje o strategickom uchopení tohto fenoménu na najvyššej
úrovni. A jeho budúcnosť? Verí, že bude
spojená s bezpečnostno-obrannou a zahraničnopolitickou agendou, na ktorú sa zameral či
zameriava a chce pre to urobiť čo najviac.

Naše jazykové znalosti
Stará múdrosť „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“
sa u našich zamestnancov násobí, niekedy až trikrát.
Podľa očakávaní je najrozšírenejším jazykom zamestnancov
rezortu diplomacie angličtina, ktorú preukázateľne ovláda
631 z celkového počtu 1244 zamestnancov.

H

neď na druhom mieste je tradičný jazyk
diplomacie – francúzština s počtom 196 ľudí.
V Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku sa slovom
a písmom dorozumie 164 ľudí. Na štvrtom mieste skončil
ruský jazyk s počtom 151 zamestnancov. Prvú päťku
uzatvára hispánsky svet, kde sa nestratí 60 pracovníkov
nášho rezortu. S väčším odstupom nasledujú maďarčina,
poľština a taliančina – každý z týchto jazykov ovláda
16 zamestnancov. Nasledujú hovoriaci po portugalsky,
ktorých máme celkom 14 a na konci druhej päťky nájdeme
13 arabčinárov – ich počet by sa s ohľadom na vývoj vo
svete žiadalo zvýšiť.
Susednou ukrajinčinou sa dohovoria traja pracovníci,
v u nás obľúbených dovolenkových prímorských destináciách by sa piati dohovorili po turecky, dvaja po grécky,
štyria po chorvátsky, po dvoch po rumunsky a bulharsky,
jeden po slovinsky. Ďalší dvaja naši kolegovia hovoria po
srbsky, jeden po albánsky a jeden jazykom Beneluxu – po
holandsky.
Medzi nami sa však pohybujú aj diplomati, ktorí ovládajú pre nás „exotické“ jazyky, akými sú napríklad japončina
(2), hebrejčina (2), hindčina (1), či perzština (1). Určite je
čo doháňať pri kórejskom a čínskom jazyku – na každý
máme jedného diplomata. To isté platí v prípade škandinávskych jazykov dánčiny a švédčiny, ktorých certifikované
znalosti uvádza tiež len po jednom zamestnancovi.

A napokon, medzinárodným jazykom esperanto hovoria
dvaja naši pracovníci.
Pri vysielaní diplomatov na zastupiteľské úrady sa
u všetkých vyžaduje znalosť angličtiny, u niektorých ešte aj
druhého jazyka, najčastejšie nemčiny, francúzštiny, ruštiny,
ale aj španielčiny, portugalčiny a po jednom prípade
poľštiny a maďarčiny. Okrem týchto „povinných“ jazykov
je znalosť miestneho jazyka vždy vítaná.
Vyžadované jazyky je potrebné ovládať na stupni B2, čo
je podľa CEFR (Spoločný európsky referenčný rámec pre
jazykové znalosti) stredne pokročilá úroveň.
Jazykové vzdelávanie našich zamestnancov zabezpečuje
Odbor diplomatickej prípravy, vzdelávania a knižnica
(OPVK), a to výučbou cudzieho jazyka formou zvyšovania
existujúcej jazykovej vedomostnej úrovne, alebo nadobúdaním znalostí nového cudzieho jazyka. Využíva na to certifikované vzdelávacie jazykové inštitúcie ktoré organizujú
jazykové kurzy podľa CEFR.
Jazykové vzdelávanie zamestnancov môže byť skupinové, alebo pre vedúcich pracovníkov aj individuálne.
Štandardne sa vyučuje päť svetových jazykov – angličtina,
francúzština, nemčina, ruština a španielčina.
V prípade odôvodnenej potreby je možné zabezpečiť
vyučovanie aj iných jazykov.
Juraj Tomaga

•Foto: Shutterstock/
f9photos

Ak niekto
z našich
zamestnancov
ovláda okrem
spomenutých
ešte aj iný
jazyk, alebo
o niekom
takom viete,
prihláste sa
nám. Radi
náš zoznam
rozšírime.

Esperantisti zo 70 krajín sa stretnú v Nitre

P

redsedníctvo Svetovej esperantskej asociácie v Buenos Aires 30. júla 2014 v konkurencii
5 miest/krajín rozhodlo, že sa 101. svetový kongres esperanta uskutoční v Nitre 23. – 30. júla
2016. Na tomto významnom svetovom esperantskom podujatí, ktoré sa na Slovensku uskutoční
po prvýkrát, sa očakáva viac ako 2000 účastníkov zo 70 krajín. Dôležitosť tohto svetového podujatia
zvýrazňuje aj skutočnosť, že sa uskutoční počas prvého predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie
v 2. polroku 2016 a bude v tom čase najväčším podujatím. Záštitu nad 101. svetovým kongresom esperanta prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.
V rámci kongresu sa pripravujú odborné podujatia za účasti širšej odbornej verejnosti.
• „Jazykovo-politická konferencia krajín V4+“ za účasti politikov, jazykových odborníkov a predstaviteľov občanov (v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Medzinárodným vyšehradským
fondom, MZVaEZ SR, Európskou komisiou, Európskou esperantskou úniou, Nadáciou esperantských štúdií, a s inými).
• „Medzinárodné podnikateľské a obchodné fórum“ (v spolupráci s Nitrianskou regionálnou komorou SOPK, MZVaEZ SR, SARIO, a s inými).
• „Medzináboženské stretnutie predstaviteľov svetových náboženstiev“ (v spolupráci s Medzinárodným katolíckym esperantským zväzom, Medzinárodným kresťanským esperantským zväzom a ďalšími náboženskými združeniami na Slovensku a vo svete).
• „Medzinárodná kongresová univerzita“ (v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Svetovou esperantskou asociáciou, Medzinárodnou
vedeckou asociáciou, a s inými).
• „Lekárske sympózium“ (v spolupráci Svetového medicínskeho esperantského zväzu so slovenskými a zahraničnými odbornými inštitúciami).
Pre verejnosť budú určené viaceré podujatia, ako napríklad Deň otvorených dverí kongresu, filatelistická výstava s uvedením príležitostnej poštovej
známky, verejné koncerty a ďalšie.

• Foto: Mesto pod Zoborom Nitra bude hostiť kongres esperantistov. Shutterstock/Peter Vrabel.
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Predstavujeme slovenské inštitúty:

Mnohotvárnosť v znamení rozmanitosti

Priamo v srdci metropoly krajiny, zaberajúcej niečo vyše osminy zemskej súše, sa
nachádza malý kultúrny stánok Slovenska, ktorý už vyše sedemnásť rokov
vykonáva značný kus záslužnej práce. Slovenský inštitút v Moskve pomáha pri
prehlbovaní spolupráce nielen na poli kultúry, umenia, vzdelávania, ale aj v ďalších
oblastiach, uvedomujúc si, že prezentácia kultúry a vytváranie pozitívneho obrazu
o našej krajine ide ruka v ruke s politikou i obchodom. História neraz potvrdila, že
v neľahkých obdobiach sa práve kultúra stáva najlepším diplomatom. Je
staviteľkou mostov porozumenia, pomáha tam, kde sa nedarí prelomiť bariéry,
nachádza cesty jedného k druhému – k vzájomnému zblíženiu ľudí.
• Vľavo hore: Temperamentné vystúpenie baletu ŠD
Košice v Moskve.
• Vpravo hore: Lúčničiari si
získali srdcia vďačného petrohradského publika.

• Herec a recitátor J. Sarvaš
na zasadaní Spoločnosti
Ľudovíta Štúra v Slovenskom
inštitúte v Moskve.

K

rajina Puškina a Dostojevského, Gogoľa
a Tolstého, Glinku, Čajkovského či Šostakoviča. Mnoho známych i menej známych
Slovákov sa nechalo inšpirovať myšlienkami
a dielom velikánov ruskej kultúry. Nečudo, veď
ruská kultúra nielenže odpovedala na svetové tendencie v umení, ale ich aj sama v mnohom výrazne
obohacovala. Spomeniem priateľa a osobného lekára
L. N. Tolstého Alberta Škarvana, či slovenského polyglota a organizátora stenografie v Rusku Vladimíra
Krivoša, alebo lexikografa, prekladateľa a pedagóga
Petra Tvrdého, ktorý sa zaslúžil o rozvoj školstva
v Rusku. A samozrejme, opomenúť nemožno Ľudovíta Štúra, vedúcu osobnosť slovenského národného
obrodenia v polovici 19. storočia, ktorý neskrýval
svoj vrúcny až idealizujúci vzťah a obdiv k Rusku.

Je preto viac menej zákonité, že v Roku Ľudovíta
Štúra, ktorý sme si minulý rok pripomínali nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí, vznikla v Slovenskom
inštitúte v Moskve „Spoločnosť Ľudovíta Štúra“. Jej
predsedníčkou sa stala profesorka Alla G. Mašková
z Filologickej fakulty Moskovskej štátnej univerzity
M. V. Lomonosova (MGU), ktorá vyslovila presvedčenie, že spoločnosť svojou činnosťou v Rusku
prispeje k ešte väčšiemu, tematicky pestrejšiemu
a kvalitatívne vyššiemu šíreniu znalostí a vedomostí o slovenskom jazyku a literatúre, o slovenskej
kultúre a umení celkove. Jednou z nosných aktivít
spoločnosti, ktorej členmi sa stali pedagógovia,
doktorandi a vedecko-výskumní zamestnanci MGU
a Ruskej akadémie vied, je každoročné vydávanie
almanachu „Devín“.
Z KOVU UKUTÁ ÚCTA K TRADÍCIÁM
Činnosť Slovenského inštitútu v Moskve je rozmanitá, zahŕňajúca širokú mozaiku kultúrnych a spoločenských aktivít. Priestory, ktoré má k dispozícii, mu
na to vytvárajú vynikajúce možnosti. Galéria, kinosála a knižnica priam nabádajú na variabilitu rôznych
akcií. Minimálne raz mesačne sa koná vernisáž výstavy. Tak napríklad vlani v novembri ožili po prvý
krát v Slovenskom inštitúte drevo a kov – základný
pracovný materiál sochára Stanislava Mikovčáka,
rodáka z Kysúc. Jeho tvorba je preniknutá motívmi
ľudových tradícií, ktoré zobrazuje prostredníctvom
voľne nájdených predmetov – podkov, motýk,
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kľúčov, pántov od starých dverí a reťazí. Vystavované
diela si získali návštevníkov, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že o ne prejavili záujem niektoré galérie
a múzeá v Rusku.
Za úspech slovenského umenia a kultúry možno
označiť aj skutočnosť, že odborná komisia VI. ročníka
„Moskovského bienále súčasného umenia“ vybrala na
toto prestížne medzinárodné podujatie hneď dva naše
projekty: „Divné veci“ – projekt kurátora Vladimíra
Beskida mal vernisáž 22. septembra 2015 v moskovskej
galérii Beliaevo a projekt Martina Ševčoviča „Young
Slovak Artist in Moscow“ bol slávnostne otvorený
v galérii Slovenského inštitútu o dva dni neskôr.
MNOHOTVÁRNOSŤ PONUKY
Pochopiteľne, nezameriavame sa len na organizovanie
výstav, ale slovenskú kultúru približujeme v celej jej
rozmanitosti i rôznorodosti. Kontakty nadväzujeme
tiež s mnohými kultúrnymi inštitúciami, či školami
umeleckého smeru v Moskve i mimo nej. Aktívne
spolupracujeme s kultúrnymi inštitútmi krajín V4, najmä
s Českým centrom.
V novembri sa konala v moskovskej Knižnici zahraničnej literatúry pri príležitosti 70. výročia ukončenia
druhej svetovej vojny filmová prehliadka „Obyčajní ľudia počas katastrof“, ktorej súčasťou bol aj okrúhly stôl
historikov z krajín V4 a Ruska. Nemožno nespomenúť
úspešné, októbrové vystúpenie baletu Štátneho divadla
Košice s predstavením „Carmen“ v moskovskom „Teatre u Nikitskich vorot“ (Divadlo pri Nikitskej bráne).
Výrazný úspech zaznamenali v máji v Moskve na
VIII. ročníku medzinárodného mládežníckeho festivalu
„Slovanská mládež: Nádeje a sny“ naši mladí filmári.
V konkurencii takmer troch desiatok účastníkov
z piatich krajín si mladá režisérka Zuzana Marianková
odniesla hlavnú cenu Grand Prix za film „Bmoll“.
Úspech našej účasti podčiarkol tretím miestom režisér
Dominik Jursa za film „Toto nie je hra“.
Popri úzkej spolupráci a koordinácii s MZVaEZ SR
pomáha kultúrnu rozmanitosť našej prezentácie v Rusku rozširovať tiež spolupráca s Literárnym informačným centrom v Bratislave, aj vďaka ktorej prichádzajú
do Ruska naši autori. Na jar to bol básnik Peter Milčák
a koncom novembra predstavila najnovšiu knihu deviatich poviedok slovenských autoriek „Káva s Bachom,
čaj so Chopinom“ (vyšla v septembri v ruštine) slovenská prozaička, dramatička, prekladateľka a literárna
historička Eva Maliti. Zároveň v Moskve prevzala
vysoké štátne vyznamenanie Republiky Severné Osetsko
– Alánsko, medailu „Za slávu Osetska“. Za dlhoročnú
literárnu a prekladateľskú činnosť jej ho odovzdal bývalý prezident tejto severokaukazskej republiky
a v súčasnosti člen hornej komory ruského parlamentu
– Rady federácie Tajmuraz Mamsurov.

názvom „Pohoda“ a po úspechu v galérii Slovenského
inštitútu sme vo výstavnej sieni „Liberov centrum“
v Omsku prezentovali výstavu obrazov „Ferdinand
Katona – maliar rozmanitej slovenskej prírody“.
Návštevníci sa mohli pokochať pohľadom na malebné
– maľované Tatry a podtatranský región na plátnach
významného predstaviteľa slovenskej krajinomaľby na
prelome 19. a 20. storočia.
S mimoriadne pozitívnym ohlasom sa stretol
galakoncert sólistov opery popredných divadiel zo Slovenska a z Ruska, ktorý sa konal koncom minulého roka
vďaka podpore Ministerstiev kultúry SR a RF v Sankt
Peterburgu. Adriana Kučerová a Dalibor Jenis spolu
s ruskými partnermi Veronikou Džioevoj a Jevgenijom
Achmedovom ponúkli obecenstvu dvojhodinovú opernú lahôdku. Vyše 1500 nadšených divákov v Šostakovičovej akademickej filharmónii odmenilo výkony sólistov
dlhotrvajúcim standing ovation. Rovnako úspešne si
v Sankt Peterburgu počínal tanečný kolektív umeleckého súboru Lúčnica, ktorý sa vlani v novembri zúčastnil
na 8. ročníku medzinárodného folklórneho festivalu
„Interfolk v Rusku“. Svojimi vystúpeniami potvrdil mimoriadne vysokú úroveň našich umeleckých kolektívov
i jednotlivcov, ktorí sa v medzinárodnej konkurencii
nestratia a opakovane dokazujú svoje majstrovstvo.
Kľúčovou udalosťou, ktorá bude výrazne determinovať aj činnosť SI v Moskve, sa stane naše predsedníctvo v Rade Európskej únie v druhej polovici tohto
roka. Ponúkne širokú škálu príležitostí a možností ako
ešte viac spropagovať slovenskú kultúru. Pochopiteľne,
aj my siahneme po tejto ojedinelej možnosti a príležitosti, aby sme čo najväčšiemu počtu ruského publika priblížili rozmanitosť a mnohotvárnosť slovenského umenia
a kultúry. Vystúpenie Terchovskej muziky, tanečného
súboru Lúčnica, či výstava diel nestora slovenskej grafiky a ilustrácie Albína Brunovského, aby som spomenul
len niektoré z pripravovaných akcií, nesú nepochybne
zlatú visačku našej kultúry.
Ján Šmihula
riaditeľ Slovenského inštitútu v Moskve

•Sochár S. Mikovčák
(vľavo) počas slávnostnej
vernisáže svojich diel
v Slovenskom inštitúte.

•Dole: Záverečná ďakovačka A. Kučerovej
(v strede) a D. Jenisa
(vľavo) na galakoncerte
sólistov opery popredných
divadiel zo Slovenska
a z Ruska v Petrohrade.
•Spisovateľka E. Maliti
(vľavo) pri prezentácii
knihy „Káva s Bachom,
čaj so Chopinom“.
•Vnímaví návštevníci
výstavy obrazov
F. Katonu, významného
predstaviteľa slovenskej
krajinomaľby na
prelome 19. a 20.
storočia.

SLOVENSKÁ KULTÚRA NIELEN V MOSKVE
Medzi hlavné náplne našej činnosti patrí prezentácia
slovenského umenia a kultúry nielen v metropole
krajiny, ale aj v regiónoch Ruskej federácie. Napríklad
návštevníkom Tverskej oblastnej galérie sme ponúkli
výstavu „Young Slovak art show“, v meste Alexandrov
sa konala vernisáž výstavy grafík Jána Kelemena pod
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Krátky slovník diplomatickej praxe:

Pokračujeme
v slovníku
diplomatickej praxe:
ďalšie z hesiel pod
písmenami D, E a F.

diplomatický protokol
Súhrn medzinárodných noriem a pravidiel, čiastočne vychádzajúcich aj z národných tradícií a obyčají, ktorými sa po formálnej stránke riadi tak pracovný, ako aj spoločenský styk predstaviteľov rôznych štátov, činnosť
diplomatov a ktoré určujú najmä vonkajšie formy stykov medzi diplomatmi a oﬁciálnymi osobnosťami krajiny
pobytu. Ide aj o pravidlá, ktorými sa riadia rozličné diplomatické akty a ceremónie (zvyklosti pri slávnostných
príležitostiach). Normy diplomatického protokolu sa uplatňujú rovnako v styku s predstaviteľmi veľkých i malých
štátov, bez akejkoľvek diskriminácie.
Diplomatický protokol sa nazýva aj odbor ministerstva zahraničných vecí, ktorý dbá na uplatňovanie a výklad pravidiel protokolu
voči diplomatickému zboru v danom štáte a voči oﬁciálnym osobnostiam tohto štátu. Medzi jeho funkcie okrem iného patrí organizovanie oﬁciálnych zahraničných návštev, pracovných a spoločenských aktivít pre diplomatický zbor, vydávanie diplomatickej listiny,
určovanie poradia a prednosti, zabezpečovanie výsad a imunít diplomatických zástupcov, oslovovanie oﬁciálnych osobností a štátnych
predstaviteľov, odovzdávanie diplomatickej korešpondencie, vydávanie diplomatických preukazov, agenda registrácie motorových
vozidiel diplomatických misií a diplomatických zástupcov, a ďalšie.
Okrem diplomatického protokolu jestvuje aj štátny protokol, ktorý sa týka predovšetkým určovania poradia štátnych a oﬁciálnych
predstaviteľov a zaoberá sa tiež vnútroštátnym ceremoniálom.

diplomatický telegram
Je súčasťou internej diplomatickej korešpondencie. Ako prostriedok každodennej
komunikácie slúži na zasielanie informácií, správ, prehľadov a analýz tlače (tlačový
telegram), pokynov a iných materiálov medzi diplomatickými misiami, stálymi misiami, konzulárnymi úradmi a ministerstvom zahraničných vecí.
Diplomatický telegram (starší názov depeša) môže byť podľa povahy obsahu
zasielaný ako telegram in claris (skratka TIC), čo znamená telegram v reči otvorenej,
alebo telegram v zašifrovanej podobe, keď je otvorený text zmenený do nezrozumiteľnej podoby. Na jeho prečítanie je potrebná tajná informácia, tzv. kľúč.
Telegramy sa píšu na tlačive, ktorého hlavička zvyčajne obsahuje názov (meno) odosielateľa, dátum,
číslo spisu, stupeň utajenia, adresáta (môžu byť viacerí), prípadne ďalšie údaje podľa potreby.
•„Ozajstná diplomacia je schopnosť
povedať nie takým taktným spôsobom,
aby celý svet uveril, že bolo povedané
áno.“
Anthony Eden, britský konzervatívny
politik, premiér a trojnásobný minister
zahraničných vecí, 1897 – 1977.
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diplomatický kuriér
Je to osoba poverená príslušným štátnym orgánom doručením diplomatickej
pošty. Okrem stálych diplomatických kuriérov, ktorí bývajú poverení na určité
časové obdobie, je zvykom používať aj služby príležitostných (ad hoc) diplomatických kuriérov, ktorými môžu byť diplomati, konzulárni úradníci, alebo iné
poverené osoby.
Diplomatický kuriér je vybavený okrem pasu aj kuriérskym listom, prípadne
iným úradným dokumentom, označujúcim jeho postavenie. Pri výkone svojej

funkcie je chránený nielen prijímajúcim štátom, ale všetkými štátmi, ktorými pri plnení svojho poslania prechádza. Jeho osoba je nedotknuteľná
a nesmie byť žiadnym spôsobom zatknutý ani zadržaný. Ochrana príležitostného kuriéra sa však končí v okamihu, kedy doručil na miesto určenia
zverenú diplomatickú zásielku.
Diplomatické zásielky, ktoré diplomatický kuriér dopravuje, sú rovnako chránené, musia však byť zreteľne označené ako Diplomatická pošta (Colis
diplomatique, Diplomatic bag) a zapísané v úradnom doklade – bordereau.
V praxi sa využíva aj možnosť zasielať diplomatickú poštu prostredníctvom kapitána civilného lietadla, pristávajúceho na letisku s colnicou
(tzv. kapitánska pošta). Kapitán sa nepovažuje za diplomatického kuriéra, preto sa osobitná ochrana vzťahuje iba na diplomatickú zásielku, ku ktorej
musí mať bordereau. Diplomatická misia si zásielku môže vyzdvihnúť priamo u kapitána.
doyen diplomatického zboru
Na čele diplomatického zboru stojí doyen. Je ním hodnosťou a poradím
najstarší diplomatický zástupca. V niektorých krajinách, ku ktorým sa
ráta aj Slovensko, sú doyenmi diplomatického zboru apoštolskí nunciovia
Svätej stolice, bez ohľadu na dĺžku pôsobenia v prijímajúcej krajine.
Doyen diplomatického zboru je čestná funkcia, nie hodnosť. Vystupuje a koná v mene diplomatického zboru akoby jeho hovorca, ale len po
porade a s vedomím jeho členov v užšom zmysle. Doyen robí sprostredkovateľa medzi diplomatickým zborom a ministerstvom zahraničných vecí prijímajúceho štátu,
odovzdáva v mene diplomatického zboru protestné nóty adresované prijímajúcemu štátu
a niekedy tiež rieši spory medzi členmi diplomatického zboru.
Funkcia doyena sa vzťahuje prevažne na otázky protokolu: blahoželá a zasiela sústrasť v mene
diplomatického zboru, stojí na čele diplomatického zboru pri rôznych slávnostiach a vedenie
ministerstva zahraničných vecí oznamuje prostredníctvom doyena diplomatickému zboru správy,
spojené s ceremoniálom. Vedúci jednotlivých misií sa s ním radia v otázkach diplomatického
protokolu.

druhý tajomník
Diplomatická hodnosť, ktorá spolu
s prvým tajomníkom
patrí medzi stredné
diplomatické hodnosti.
V slovenskej diplomatickej službe diplomatickú hodnosť udeľuje alebo prepožičiava
minister; na jej udelenie alebo prepožičanie nie
je právny nárok. Podmienky a spôsob udeľovania a prepožičiavania diplomatických hodností
stanovuje služobný predpis Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

E

ekonomická diplomacia
Osobitná súčasť diplomacie, ktorá slúži na presadzovanie obchodno-ekonomických záujmov štátu a jeho jednotnú prezentáciu v zahraničí. Nosnou úlohou ekonomickej diplomacie je včas identiﬁkovať a reagovať na hlavné trendy vo vývoji
svetovej ekonomiky, ktoré môžu mať dopad na hospodárstvo SR a zároveň ich preniesť do domácej hospodárskej politiky,
resp. viesť k skorej a účinnej reakcii slovenské vládne, podnikateľské a ďalšie subjekty.
Konkrétne to znamená, že ekonomická diplomacia by mala výrazným spôsobom posilňovať konkurenčnú schopnosť slovenskej ekonomiky,
iniciovať potrebné štrukturálne zmeny, prílev zahraničných investícií, moderných technológií, podporovať export, energetickú bezpečnosť štátu,
rozvoj malého a stredného podnikania, prezentáciu Slovenska v zahraničí, prispievať k maximálnemu využívaniu eurofondov, posilňovať ekonomický
rast aj v kontexte spracovávania postojov SR k európskym politikám a využívaním výhod členstva SR v medzinárodných organizáciách a regionálnych
zoskupeniach.
MZVaEZ SR zohráva pri plnení úloh ekonomickej diplomacie kľúčovú úlohu, pretože disponuje sieťou zastupiteľských úradov, účinne využívajúcich činnosť diplomatov, ktorí sa buď výlučne zaoberajú ekonomickou agendou (tzv. obchodní pridelenci), alebo ju majú v rámci svojej širšej
náplne práce. V širšom zmysle sa však na ekonomickej diplomacii podieľajú všetci vedúci diplomatických misií, konzulárnych úradov, ako aj honorárni konzuli.
exequatur
Výkon funkcie vedúceho konzulárneho úradu je podmienený súhlasom prijímajúceho štátu, tzv. exequatur. Vydáva sa na
základe doručenia tzv. konzulského patentu. Exequatur má zväčša formu osobitného listu, podpísaného ministrom zahraničných vecí, v ktorom sa vedúcemu konzulárneho úradu udeľuje súhlas s jeho pôsobením na celom území prijímajúceho štátu, alebo v teritoriálne presne vymedzenej časti krajiny. Ak prijímajúci štát odmietne poskytnúť exequatur, nie je
povinný oznámiť vysielajúcemu štátu dôvod svojho odmietnutia. Do doručenia exequatur môže byť vedúci konzulárneho
úradu prijatý na výkon svojej funkcie dočasne.

F

formálna nóta
Je jednou z foriem externej diplomatickej korešpondencie. Konkrétne ide o písomné oznámenie alebo požiadavku vo forme listu,
ktorý si zasielajú vedúci zastupiteľských úradov navzájom, alebo
vedúci zastupiteľského úradu hlave prijímajúceho štátu, resp.
orgánom prijímajúceho štátu a naopak. Píše sa na listovom
papieri odosielateľa a keďže je adresovaná osobe, niekedy sa
nazýva aj osobná nóta.
Formálna nóta má oslovenie a obsahuje aj štandardné zdvorilostné frázy, rovnaké ako pri verbálnej nóte, ale písané v prvej
osobe: „Mám česť oznámiť Vašej Excelencii, že...“ a na záver
„Prijmite, pán minister, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte“. Rozsah
používania formálnych nót je v rôznych krajinách rôzny. V SR sa používajú pomerne málo, predovšetkým pri oﬁciálnych protokolárnych príležitostiach, ako napríklad odchod vedúceho diplomatickej misie, kondolencia, blahoželanie, a podobne.
•Foto: Shutterstock. / T.Dallas
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Všetky euromince
majú spoločnú
prednú (lícnu)
stranu, kde sú
uvedené ich
nominálne hodnoty,
zatiaľ čo zadnú
(rubovú) stranu
môže každý
z 19 členských

Predstavujeme
euromince

štátov eurozóny
využiť na
prezentáciu
svojich národných
symbolov.

Alebo čo všetko vám môže pristáť v peňaženke?

Španielsko
• Hore: ilustrácia Shutterstock.

• Dole: Ukážky národnej
strany euromincí Spanielska.
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panielsko patrí medzi prvých 11 členských
štátov Európskej únie, ktoré od 1. januára
1999 prijali spoločnú menu euro. Spolu
s Holandskom patrí k členom eurozóny, ktorí
uviedli do obehu mince v hodnote 1 a 2 eurá
s portrétmi dvoch rôznych kráľov. V Španielsku
to bol do roku 2014 Juan Carlos I., ktorý sa po
38 ročnom panovaní vzdal trónu a od januára
roku 2015 sa začalo s razením mincí s portrétom
nového panovníka, ktorým sa stal jeho syn Felipe
VI. Mince s bývalým panovníkom zostali naďalej
v platnosti.
Španielske euromince zobrazujú slávne španielske osobnosti a stavby. Všetky dizajny obsahujú
12 hviezd EÚ, rok razenia a názov krajiny
ESPAÑA. Obidve najväčšie mince 1 a 2 eurá navrhol Luis José Diaz a ako sme už spomenuli, je na
nich buď portrét súčasného alebo minulého španielskeho kráľa. Na hrane mince 2 eurá sa šesťkrát
strieda číslica 2 s dvoma hviezdami, pričom
číslica je umiestnená striedavo vodorovne
a otočená o 180˚.
Stredný rad mincí v hodnote 10, 20 a 50 centov
navrhol Begoña Castellanos a nájdete na nich podobu Miguela de Cervantes (1547 – 1616). Tohto
renesančného spisovateľa, prozaika, dramatika

a básnika považujú za otca španielskej literatúry
a jeho diela sa aj dnes tešia veľkej obľube. Z jeho
pera pochádza dvojzväzkový román Dômyselný
rytier Don Quijote de la Mancha, paródia na obľúbené rytierske romány, ktorý okrem toho, že sa stal
trvalou súčasťou svetovej literatúry, je po Biblii
najčastejšie prekladanou knihou všetkých čias.
Na minciach najmenších hodnôt 1, 2 a 5 centov
Garcilaso Rollán zobrazil katedrálu sv. Jakuba
v Santiago de Compostela, klenot španielskej
románskej architektúry a jedno z najznámejších
pútnických miest na svete. Katedrálu, v ktorej sa
nachádza hrob apoštola Jakuba, zaradili v roku
1985 na zoznam svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO.
Španielsko je po Fínsku a Belgicku treťou
krajinou eurozóny, ktorá svoju národnú stranu
podrobila redizajnu a tým vyhovela odporúčaniu
Európskej komisie zjednotiť vzhľad národných
strán. Odstránili podklad pod časťou hviezd na
okraji a usporiadali rozloženie hviezd na okraji
mincí 1 a 2 eurá tak, ako sú zoradené na európskej
vlajke.
Španielske euromince razia v štátnej mincovni
Fabrica National de Monedas y Timbre – Real
Casa de la Moneda v Madride.

Novinky v medzinárodnej zmluvnej základni SR

D

ohovor OSN o jurisdikčných imunitách štátov a ich majetku
ratifikoval 3. novembra 2015 prezident Slovenskej republiky.
Ratifikačnú listinu k tomuto dohovoru Slovenská republika následne uložila 29. decembra 2015 u jeho depozitára, ktorým je generálny
tajomník OSN. Spravila tak ako 21. štát v poradí, pričom na nadobudnutie platnosti tohto dohovoru je potrebné, aby ratifikačné listiny uložilo
aspoň 30 štátov. Len počas roku 2015 pritom svoje ratifikačné listiny
k uvedenému dohovoru uložilo päť štátov. Nadobudnutie jeho platnosti
bude znamenať, že doterajšie pravidlá medzinárodného obyčajového
práva v oblasti vyňatia štátov a ich majetku z právomoci súdov iného štátu budú pre zmluvné strany jednoznačne dané konkrétnymi dojednanými
pravidlami dohovoru, čo môže prispieť k lepšiemu a efektívnejšiemu
uplatňovaniu imunít štátov vo vnútroštátnych konaniach.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval 11. novembra 2015 Nagojský
protokol o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov, vyplývajúcich z ich používania
k Dohovoru o biologickej diverzite. Slovenská republika uložila listinu
o prístupe k Nagojskému protokolu 29. decembra 2015 v sídle OSN
v New Yorku. Jeho cieľom je, okrem iného, stanoviť spravodlivé
a rovnocenné spoločné využívanie prínosov, vyplývajúcich z používania
genetických zdrojov, ako aj upraviť prístup k tradičným znalostiam,
spojených s genetickými zdrojmi, ktoré ovládajú domorodé a miestne
spoločenstvá. Nagojský protokol nadobudne platnosť pre Slovenskú
republiku 28. marca 2016.
(pk)

SPAM: smetisko internetu

H

romadnému rozosielaniu nevyžiadaných správ prostredníctvom
elektronickej pošty tzv. spammingu
sa venujú stovky aktívnych spammerov. Nízke
náklady na odoslanie správy a lacné pripojenie
k internetu spammerom umožňujú odosielať
stovky miliónov elektronických správ. Adresy
získavajú rôznymi spôsobmi – z internetových
stránok, formulárov na www, ale aj metódou
pokus – omyl. Spamové databázy sa zväčša
napĺňajú pomocou robotov, ktoré kontrolujú
webové stránky a zbierajú e-mailové adresy.
Roboty zbierajú všetko, čo vyzerá ako e-mailová adresa – teda postupnosť písmen, číslic,
pomlčiek a bodiek, ktorá obsahuje zavináč.
Dôvod šírenia spamu je jasný – prospech.
Spammer dúfa, že pri odoslaní miliónov e-mailov sa nájde aspoň niekoľko dôverčivých ľudí,
ktorí si nejaký výrobok alebo službu kúpia,
uveria hoaxu, prijmú nebezpečné myšlienky.
Spam posielaný e-mailom začal byť problémom od polovice 90-tych rokov, jeho množstvo exponenciálne rastie a dnes tvorí približne
85 % všetkých e-mailov na svete. V súčasnosti
spam stále viac posielajú cez zombie siete,
vytvorené po celom svete z vírusmi (počítačovými červami) napadnutých domácich alebo
firemných osobných počítačov. Množstvo
moderných počítačových červov inštaluje

né vrátka (backdoor), ktoré umožňujú
spammerovi prístup k počítaču. Autori
malware, spammeri a phisheri sa učia jeden
od druhého a pravdepodobne spolupracujú
rôznymi formami. Spam síce vymýšľa človek,
ale realizujú ho stroje.
Teoreticky najúčinnejší spôsob ochrany voči
spamu by bol taký, pri ktorom sa po prijatí
správy žiada od odosielateľa vykonávanie určitej „inteligentnej“ činnosti.
Napríklad aby poslal správu ešte
raz a do predmetu napísal šifru
M01, čím by sa zaručilo, že
nejde o spam. Samozrejme, keby
sa tento postup začal uplatňovať masovo, jeho účinnosť by
rapídne klesla, lebo ľudia nie sú
zväčša ochotní robiť dvakrát to
isté. Preto hovoríme o teoretickej možnosti, ktorú si
v praxi môžu dovoliť
len niektorí ľudia.
Proti spamu sa
bojuje na legislatívnej úrovni a technicky. Technicky ide
najmä o skrývanie
e-mailových

adries, buď využitím JavaScriptu, alebo iba
rozložením adresy na jednotlivé časti (napr.
zápisom info[zavináč]mzv[bodka]sk). Obidva
spôsoby však komplikujú použitie e-mailu, a
navyše, tiež nefungujú stopercentne.
Spam býva často odosielaný na náhodne
generované adresy. Oveľa účinnejšie sú opatrenia na strane servera,
ktorý poštu prijíma a spam
na základe rôznych filtrov
vyraďuje. Nevýhodou je, že čím
prísnejšie sú filtre nastavené,
tým častejšie
neprepustí
správy, ktoré
spamom
v skutočnosti nie sú.
Antispamový filter MZVaEZ
SR zachytí mesačne viac ako
660 tisíc spamov, čo je 63 % zo
všetkých prijatých e-mailov.
Zuzana Gajdaczková

•Foto: Shutterstock
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Boli sme na vianočných bazároch
V niektorých krajinách sa stalo už tradíciou usporadúvať v predvianočnom
čase podujatia s účasťou diplomatických zastúpení, diplomatov a ich
manželiek, ktorých cieľom je vyzbierať finančné prostriedky na charitatívne
účely a súčasne prezentovať svoje typické národné výrobky a špeciality.
Ponúkame vám pohľad na niektoré z nich, ktoré sa uskutočnili na sklonku
minulého roka.

A

•Atény.

•Astana.

•Podgorica.

•Bratislava.

•Bratislava.

32

SVET A MY

tény – Veľvyslanectvo SR sa v gréckej
metropole zúčastnilo na v poradí už
16. ročníku medzinárodného Vianočného charitatívneho bazára. Podujatie, na ktorom
vystavovalo 42 veľvyslanectiev akreditovaných
v Grécku, každoročne usporadúva neziskové
združenie „Priatelia dieťaťa“ pod záštitou Mestského úradu Atén. Slovenský stánok ponúkal
návštevníkom tradičné vianočné ozdoby, ručne
zdobené perníky, slovenské nápoje a cukrovinky,
podávala sa aj tradičná kapustnica a vianočný
punč. Súčasťou prezentácie boli ukážky tvorby
slovenskej výtvarníčky Kataríny Vašíčkovej.
Výťažok z podujatia bol venovaný charitatívnemu združeniu v Grécku.
Záhreb – Vianočný bazár v hlavnom meste
Chorvátska je najväčším charitatívnym podujatím tamojšej diplomatickej komunity. Záštitu nad
ním prevzala chorvátska prezidentka Kolinda
Grabar Kitarović a zúčastnilo sa ho 43 veľvyslanectiev z rôznych krajín sveta. Bazár sa stal
každoročnou spoločenskou udalosťou, ktorá
priťahuje záujem širokej verejnosti. Organizuje
ho Medzinárodný klub žien v Záhrebe, ktorého
členkami sú prevažne manželky diplomatov
pôsobiacich v Chorvátsku.
Veľvyslanectvo SR sa prezentovalo ukážkami
a predajom typických slovenských produktov.
Nechýbali ani tradičné slovenské jedlá (vianočná
kapustnica, bryndzové halušky a jablkovo-maková štrúdľa), ktoré pripravili zamestnanci úradu.
Účasť nášho veľvyslanectva prispela k úspechu
Vianočného charitatívneho bazára, ktorého
výťažok putoval do Psychiatrickej nemocnice
Lopača a do výchovno-vzdelávacieho Centra
Zajezda v Chorvátsku.
Podgorica – Slovenský stánok na Vianočnom
charitatívnom bazári v hlavnom meste Čiernej
Hory získal ocenenie za najkrajšie vyzdobený
stánok v konkurencii 22 krajín, ktoré sa na
podujatí zúčastnili prezentáciou svojej kultúry,
zvyklostí a kuchyne. Medzinárodný klub žien
v Podgorici, ako aj účastníci vianočného bazára
vysoko ocenili najmä autentickosť, etnografickú
a umeleckú hodnotu stánku a vlastnú výrobu
ponúkaných produktov – čo bolo v rámci podujatia jedinečné.
Veľvyslanectvo SR ponúkalo návštevníkom
vlastnoručne vyrobené vianočné pečivo, slané

pečivo, zdobené perníky, perníkové chalúpky
a vaječný likér, ďalej tradičné slovenské parenice,
korbáčiky, bylinné likéry a bábiky zo šúpolia.
Výťažok z predaja vo všetkých stánkoch sa
použije na nákup zdravotníckych prístrojov pre
Klinické centrum v Podgorici, na dobudovanie
detského ihriska v okresnom meste Pljevlja
a výbavu štyroch základných škôl v Podgorici.
Astana – Na tradičnom diplomatickom Vianočnom charitatívnom bazári sa Veľvyslanectvo SR
v Kazachstane zúčastnilo ponukou slovenských
výrobkov – suvenírov, domáceho vianočného
pečiva a nápojov – s ochutnávkou priamo na
mieste. Do spoločného fondu, ktorý bude použitý na charitatívne účely, prispelo zaujímavou
sumou.
Bratislava – Na 24. ročníku Vianočného charitatívneho bazára v bratislavskej Starej tržnici sa
prezentovali veľvyslanectvá 35 krajín pôsobiacich na Slovensku. Svoj stánok mal aj náš rezort
diplomacie, v ktorom ponúkali návštevníkom
tradičné slovenské vína, zdobené perníky, vianočné ozdoby, ale aj hudobné nosiče slovenskej
klasickej a modernej tvorby. Návštevníci mohli
pod jednou strechou „precestovať celý svet“
a zakúpiť si špeciality z rôznych kútov sveta: od
javorového sirupu, ktorý ponúkali v kanadskom
stánku až po klasické francúzske palacinky
známe pod názvom crépes. Po prvýkrát sa
zapojil so svojimi špecialitami aj Azerbajdžan,
ktorý návštevníkom ponúkal tradičné jedlá svojej
kuchyne.
Podpredseda vlády a minister zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák
sa poďakoval Medzinárodnému ženskému klubu
v Bratislave za zorganizovanie tohto podujatia
a vyjadril potešenie, že práve slová humanita
a tolerancia boli v Starej tržnici na pravom mieste a zisk všetkých stánkov pôjde na dobročinné
účely. Podľa informácie viceprezidentky klubu
Lenky Peugniez sa podarilo získať 74 434,83 eur.

December 2015 v znamení vianočných koncertov

S

lovenský operný spevák Miroslav Dvorský, ktorého na klavíri sprevádzal Daniel Buranovský, boli
hosťami vianočného koncertu v paláci Dverce v Záhrebe. Usporiadalo ho Veľvyslanectvo SR
v Chorvátsku už 2. decembra a zúčastnili sa ho predstavitelia parlamentu, vlády, ústredných orgánov štátnej správy, vedúci diplomatických misií, predstavitelia kultúrneho, spoločenského a hospodárskeho života, ako aj slovenskí krajania. V umelecky hodnotnom programe odzneli známe svetové skladby
z opernej tvorby, nádherné vianočné piesne a na záver Pieseň o rodnej zemi. Odozva u publika a pozitívne ohlasy po skončení koncertu umocnili význam tohto vydareného podujatia.
Veľvyslanectvo SR vo Washingtone pripravilo 11. decembra tradičný vianočný koncert „Christmas in Slovakia“. Podujatie usporiadalo v spolupráci s neziskovou organizáciou Washington International Piano Arts Council (WIPAC),
ktorá podporuje profesionálnych a amatérskych klaviristov. Hosťom večera bola vynikajúca americká sopra-nistka
Michele Fowlin v sprievode klaviristu Jamesa Glovera, v programe odzneli diela D. Scarlattiho, G.F. Händela
a vianočné spirituálne skladby. Publikum ocenilo nielen koncert, ale počas recepcie aj ukážky tradičnej slovenskej
kuchyne či výstavu mladých slovenských výtvarníkov, inštalovanú v priestoroch úradu.
Na záver vlaňajšej slovenskej kultúrnej sezóny v Ríme odznel 16. decembra v priestoroch hotela Antico Palazzo Rospigliosi vianočný koncert
v podaní slovenského tenora Jaroslava Dvorského, ktorého na klavíri sprevádzala mladá talentovaná klaviristka Gabriela Ujpálová. Na podujatí, ktoré
usporiadal Slovenský inštitút v Ríme sa zúčastnili zástupcovia diplomatického zboru, talianske médiá, krajania a priatelia Slovenska. Na koncerte odzneli tradičné vianočné slovenské koledy a najznámejšie vianočné melódie medzinárodných autorov. Príjemným prekvapením bolo nečakané
a neplánované vystúpenie riaditeľa inštitútu, slávneho operného speváka Petra Dvorského, ktorého hudobný vstup publikum ocenilo dlhotrvajúcim
potleskom.
Vianočné tóny slovenských umelcov sa ozývali aj vo Viedni, kde 16. decembra Slovenský inštitút pripravil vianočný
koncert v kostole Peterskirche. Obecenstvu sa predstavil renomovaný Bratislavský chlapčenský zbor pod vedením Magdalény Rovňákovej a 17-ročná sopranistka Patricia Janečková, ktorá pravidelne vystupuje s poprednými umelcami,
okrem iného aj so sólistami Viedenskej štátnej opery a Theater an der Wien. Zazneli aj slovenské koledy a v sólovom
prevedení Patrície Janečkovej skladby Ave Maria, Adeste Fideles, Panis angelicus a Pie Jesus. Dirigovali Magdaléna
Rovňáková a Gabriel Rovňák ml., na klavíri sprevádzala Dana Hajossy. Na záver zaznela pieseň Tichá noc v nemeckom
aj slovenskom jazyku. Takmer 350 hostí odmenilo koncert búrlivým potleskom a dvoma standing ovation.

Mikuláš rozdával doma i za hranicami

P

racovníci Odboru kultúrnej diplomacie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR navštívili aj tento rok pri príležitosti príchodu Mikuláša deti
v Detskom domove v Novom Meste nad Váhom, nad ktorým má ministerstvo
dlhodobý patronát. Deti predviedli krásny umelecký program a tlmočili svoje želania
a túžby. V mene hlavnej patrónky Detského domova, manželky ministra Jarmily Hargašovej-Lajčákovej, deťom odovzdali mikulášske balíčky, plné dobrôt a čokoládového
Mikuláša, z ktorého mali deti veľkú radosť. Pracovníkom domova tlmočili uznanie za
dlhodobú výchovu a starostlivosť. Dar, ktorý pripravili deti – veľká nástenná kresba
s motívom Vianoc, bude zdobiť priestory ministerstva.
Tradičné stretnutie s Mikulášom, spojené s premietaním filmov pre deti, tvorivou
dielňou a ukážkami z činnosti slovenskej škôlky pripravili Spoločnosť priateľov Slovenska (Norsk Slovakisk Forum) a Veľvyslanectvo SR v Nórskom kráľovstve. V spoločenských priestoroch Vysokej školy Bjørknes v Oslo viac ako šesť desiatok slovenských
krajanov, z toho polovica detí, mali možnosť ochutnať tradičnú slovenskú vianočnú
kapustnicu, typické pochutiny a tešiť sa z pripravených darčekov.
V Paríži mikulášsku nádielku zorganizovali až na troch miestach. V priestoroch fary
La Madeleine Slovenská katolícka misia v spolupráci s Veľvyslanectvom SR zorganizovala mikulášske stretnutie pre viac ako tri desiatky slovenských a slovensko-francúzskych rodín. Pod záštitou veľvyslanca Mareka Eštóka sa uskutočnili ešte dve stretnutia
s Mikulášom: v priestoroch Association des Originaires et Amis des Pays Tchèques et
Slovaque, kde vystúpil folklórny súbor Nádeje pôsobiaci pri tejto asociácii a v spoločenskej sále Don Bosco, kde 18. ročník tradičného mikulášskeho stretnutia, obohatený
vystúpením detského súboru Margarétka, zorganizovala asociácia Amitié Franco-Slovaque.
Pre krajanov a priateľov Slovenska usporiadalo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
v Aténach v spolupráci so Zväzom grécko-slovenského priateľstva stretnutie
s Mikulášom, ktorý v sprievode anjela a čerta deťom rozdal balíčky. V predvianočnej
atmosfére si početní účastníci stretnutia pochutnali aj na tradičných slovenských dobrotách – bryndzových haluškách, strapačkách a zákuskoch pripravených pracovníkmi
veľvyslanectva.

•Hore: Mikuláš
v Detskom domove v Novom
meste nad
Váhom.
•Mikulášska
nádielka
v Paríži.

•Mikuláš sa
stretol s deťmi
aj v Oslo.
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Nestrácajú kontakt s diplomaciou

Nezištne pomáhajú starším

T

raja slovenskí seniori, ktorí obetavo pomáhajú svojim blízkym,
susedom, či obci kde žijú, si z rúk podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava
Lajčáka prevzali ocenenie „Senior roka 2015“.
Zlatý titul Seniorka roka si odniesla Anna Zavacká (89) z Chmelnice,
strieborným Seniorom roka sa stal Ján Dzunka (96) z Nitry a bronzového Seniora roka získal Emil Brutovský (75) z Bratislavy. Všetkým bolo
ocenenie udelené za to, že sa napriek svojej neľahkej osobnej či rodinnej
situácii dokážu angažovať v prospech druhých a pomáhať či už postihnutým príbuzným, alebo iným starším spoluobčanom, ktorí sú odkázaní
na pomoc druhých.
„Všetci ocenení sú skromní a zároveň výnimoční ľudia. Takí, ktorí
nemyslia len na seba, ale žijú spôsobom, ktorý ovplyvňuje a má pozitívny dosah aj na život iných. Títo vzácni ľudia vnášajú ľudskosť
a porozumenie do nášho spolužitia. Sú činorodí, nezištne pomáhajú
a sú príkladom a vzorom hodným nasledovania. Rovnako dôležité je
však aj to, že máme ľudí, ktorí si takéto úsilie všímajú a oceňujú ho,“
povedal po skončení udeľovania ocenení minister M. Lajčák.
Celoslovenské podujatie Senior roka sa konalo po desiaty raz a v Zlatej sieni Bojnického zámku si okrem troch ocenených prebralo čestné
uznanie aj ďalších 21 starších ľudí za ich prínos a prácu pre spoločnosť,
či pre dobro iných.
Odovzdávanie ocenení organizuje občianske združenie Fórum pomoci starším, ktoré MZVaEZ SR už niekoľko rokov podporuje
v rámci dotačnej schémy Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.
Prezidentke Fóra Ľubici Gálisovej minister M. Lajčák udelil v roku 2013
cenu podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí SR práve za jej
nasadenie a prácu pre starších ľudí a za jej významný prínos v oblasti
ochrany a podpory ich práv.

U

ž viac ako sedem rokov vyvíja činnosť na pôde MZVaEZ
občianske združenie Seniori slovenskej diplomacie. Členmi
tejto dobrovoľnej neziskovej záujmovej organizácii môžu byť
bývalí zamestnanci, ktorí pôsobili počas svojho aktívneho pracovného
života v diplomacii Slovenskej republiky v ústredí alebo v zahraničí.
Zatiaľ čo prvého valného zhromaždenia v roku 2008 sa zúčastnilo
55 členov, dnes je ich 107, čo je približne stopercentný nárast.
Cieľom činnosti združenia je naďalej pomáhať rezortu diplomacie
využívaním skúseností svojich členov, udržiavať kontakt so zahraničnou službou Slovenskej republiky prostredníctvom informovania o jej
zámeroch a úlohách, o aktuálnom zahraničnopolitickom dianí, ale tiež
poskytovať priestor pre kultúrne a spoločenské vyžitie.
Z podujatí, na ktorých sa členovia združenia mohli vlani zúčastniť,
možno spomenúť zaujímavé prednášky našich popredných diplomatov
o súčasnosti a perspektívach zahraničnej politiky, o aktuálnom dianí na
Ukrajine, návštevu Veľvyslanectva SR v Budapešti, spojenú s prehliadkou maďarského parlamentu, alebo diskusiu na pôde Medzinárodného
klubu SR. Uskutočnili sa spoločné návštevy viacerých divadelných predstavení, zájazd do Bojníc, rekreačný pobyt v Piešťanoch a ďalšie aktivity.
Objavili sa aj prvé lastovičky priamej spolupráce s ministerstvom.
Členky združenia pomáhali pri triedení a zakladaní spisov, alebo ako
záskok za sekretárku riaditeľa, iní poskytovali rady študentom, ktorí sa
obrátili na združenie so žiadosťou o pomoc pri tvorbe diplomových
prác z oblasti diplomacie.
Na sklonku minulého roku sa naši seniori stretli v Diplomatickom salóniku MZVaEZ na vianočnej kapustnici, aby si popriali nielen príjemné
prežitie sviatkov, ale v novom roku veľa zdravia a spoločných úspechov.
K želaniu sa radi pripájame.

Nová služba rezortu pre občanov
Začiatkom tohto roka MZVaEZ SR v spolupráci
s národnými mobilnými operátormi Orange
Slovensko, O2 Slovensko, Slovak Telekom
a SWAN spustilo novú službu pre verejnosť pod
názvom Núdzová SMS.

C

ieľom je pomôcť zvýšiť bezpečnosť a komfort slovenských občanov cestujúcich do zahraničia. V prípade mimoriadnej, krízovej udalosti
Núdzová SMS umožní rezortu diplomacie kontaktovať našich občanov v danej oblasti, ak majú zapnutý mobil s roamingom a sú prihlásení
na lokálnu sieť roamingového partnera jedného zo slovenských operátorov. Ministerstvo v prípade mimoriadnej závažnej udalosti naformuluje text správy o tom, čo sa stalo, spolu s pokynmi, čo má občan robiť a s kontaktmi, na ktoré sa môže obrátiť. Občanom ani štátnemu rozpočtu
nevznikajú s poskytovaním služby žiadne náklady, znášajú ich mobilní operátori.
„Tak ako rastie počet našich občanov cestujúcich do zahraničia, narastá aj počet rizík, ktorým sú vystavení – či už ide o prírodné katastrofy,
konflikty a žiaľ, čoraz častejšie, aj terorizmus. V takýchto núdzových prípadoch je pre nás dôležitá možnosť kontaktovať občanov v problémových
oblastiach, čo najrýchlejšie,“ uviedol podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Zdôraznil tiež, že
hoci MZVaEZ SR prevádzkuje dobrovoľný registračný formulár, počty registrovaných občanov spravidla nezodpovedajú reálnemu počtu ľudí, ktorí
sa v danej krajine nachádzajú a ktorých je potrebné v prípade výnimočnej udalosti kontaktovať. „My vieme o vzniku krízovej situácie v danej lokalite
a o opatreniach, ktoré sa podnikajú na zaručenie bezpečnosti. Mobilní operátori zase vedia, koľko ich klientov sa v danej lokalite nachádza. Núdzová
SMS tak spája možnosti štátneho a súkromného sektora v prospech občana a som vďačný našim operátorom za ich ochotu spolupracovať,“ dodal.
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Zavedenie Núdzovej SMS je pokračovaním služieb, ktoré MZVaEZ SR poskytuje občanom s cieľom zvýšiť ich bezpečnosť a komfort pri cestách
a pobyte v zahraničí. V súčasnosti dostávajú občania po vstupe do iného štátu automatickú informačnú SMS s kontaktmi na zastupiteľský úrad SR
v danom teritóriu. K dispozícii majú aj mobilnú aplikáciu Svetobežka s užitočnými informáciami o destinácii. Cestujúca verejnosť môže už niekoľko
rokov využívať aj dobrovoľný registračný formulár, v ktorom cestovatelia zadávajú informácie o čase a mieste svojho pobytu v zahraničí, vrátane
kontaktov, na ktorých ich môže MZVaEZ SR v prípade ohrozenia alebo výnimočnej udalosti kontaktovať.

Mimovládky – náš prirodzený partner

M

inisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pri svojej
činnosti dlhodobo úspešne spolupracuje so zástupcami občianskej spoločnosti a so širokým spektrom mimovládnych organizácií. Odborníčky
a odborníci, ktorí v nich pôsobia, predstavujú dôležitých partnerov pri napĺňaní úloh
rezortu diplomacie. Expertíza a pracovné pôsobenie predstaviteľov tretieho sektora
pokrýva mnohé segmenty výkonu zahraničnej politiky SR, vrátane ochrany ľudských
práv a podpory občianskej spoločnosti, bezpečnostnej politiky, otázok európskej
integrácie, procesu tvorby značky Slovensko, rozvojovej a humanitárnej pomoci,
a najnovšie aj pri hľadaní riešení
migračnej krízy.
Práve rozvojová a humanitárna
pomoc sa v súvislosti s migračnou
situáciou dostáva do popredia
a MZVaEZ SR počas celého uplynulého roka pristupovalo k riešeniu
uvedenej otázky v spolupráci
a v otvorenom dialógu s partnermi
z radov mimovládnych organizácií
a občianskej spoločnosti.
„Krízy, ktorých sme svedkami v našom okolí, podčiarkujú potrebu úzkej spolupráce štátneho a mimovládneho sektora,“ uviedol na predvianočnom stretnutí so
zástupcami občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácii podpredseda vlády
a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. „Vážim
si vašu prácu a oceňujem serióznosť nášho dialógu. Podnety, nápady a vstupy od
mimovládnych organizácií považujeme za prirodzenú súčasť našej práce. A prináša
to konkrétne a pozitívne výsledky,“ zdôraznil minister.
Poukázal tiež na intenzívnu spoluprácu vo viacerých oblastiach, napríklad rozvojovej pomoci či v oblasti ľudských práv. Okrem iného sa prejavila pri príprave
Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv, nového zákona o rozvojovej
pomoci, organizovaní prestížnych podujatí ako je Globsec či Tatra summit. S mimovládnymi organizáciami počíta MZVaEZ SR aj počas nastávajúceho predsedníctva
v Rade Európskej únie či už prostredníctvom partnerstiev alebo grantových schém.
Tradičné predvianočné stretnutie ministra M. Lajčáka a predstaviteľov rezortu so
zástupcami mimovládnych organizácií sa koná od roku 2010. Je vyjadrením ocenenia
a vďaky rezortu diplomacie za ich prácu, ako aj znakom odhodlania rozvíjať spoluprácu a realizovať úspešné spoločné projekty aj naďalej.

Vyslancami nemusia byť len diplomati
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a sklonku minulého roka podpredseda vlády
a minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR Miroslav Lajčák udelil ocenenie
Vyslanec dobrej vôle trom úspešným Slovákom, ktorí šíria
dobré meno krajiny v zahraničí.
Nositeľmi čestného titulu za rok 2015 sa stali: profesor
na prestížnom Švajčiarskom federálnom technologickom
inštitúte v Zürichu Juraj Hromkovič, ktorý patrí medzi
popredných európskych odborníkov na počítačové vedy
a teoretickú informatiku; medzinárodne uznávaná herečka
Barbora Bobuľová, obsadzovaná najmä v talianskej kinematografii; jeden z najlepších stratégov filmového biznisu
v Európe a majiteľ najväčšieho európskeho filmového
archívu Betafilm či firmy Kineos Ján Mojto.
„Aj tento rok si ocenenie Vyslanec dobrej vôle odnášajú
úspešní profesionáli, ktorí sa uplatnili v zahraničí vďaka
svojmu talentu a tvrdej práci. Takíto ľudia patria medzi
najlepších vyslancov našej krajiny,“ uviedol M. Lajčák
na slávnostnej ceremónii. „Týmto ocenením im chceme
jednak vyjadriť uznanie za to, čo dosiahli a vďaku za to,
že prispievajú k šíreniu dobrého mena Slovenska. No tiež
ich predstaviť doma, aby ich úspešný životný príbeh slúžil
ako inšpirácia a dôkaz, že aj ľudia od nás sa môžu a dokážu
presadiť v zahraničnej konkurencii.“
Rezort začal s udeľovaním ocenenia Vyslanec dobrej
vôle v roku 2010. Medzi jeho nositeľmi sú napríklad svetoznámy odborník v oblasti imunologického a mikrobiologického výskumu profesor Ján Vilček pôsobiaci v USA;
popredný slovenský fyzik profesor Jaroslav Fabián pôsobiaci v Nemecku, doktorka Monika Gullerová, výskumníčka a vedúca vlastného laboratória na Oxfordskej univerzite
vo Veľkej Británii, významný slovenský umelec vystavujúci
na popredných svetových scénach Matej Krén, dlhodobo
žijúci v Prahe, profesor Marián Mark Stolárik, zakladateľ
Slovenského archívu a Katedry slovenskej histórie a kultúry na Ottawskej univerzite v Kanade, doktorka Andrea
Rajňáková, lekárka a vedkyňa pôsobiaca v Singapure,
Anton Zajac, zakladateľ a prezident americkej pobočky
firmy ESET, alebo Peter Biľak, svetovo uznávaný typograf
a grafický dizajnér pôsobiaci v Holandsku.
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