MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ
A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

podieľa sa na tvorbe a formovaní zahraničnej
politiky SR
riadi a usmerňuje vzťahy SR k ostatným štátom,
medzinárodným organizáciám, zoskupeniam
a európskym inštitúciám
koordinuje realizáciu politík Európskej únie
zabezpečuje ochranu práv a záujmov SR a jej
občanov v zahraničí
riadi zastupiteľské úrady SR v zahraničí
koordinuje presadzovanie obchodnoekonomických záujmov SR v zahraničí, podporuje
proexportnú politiku a poskytuje pomoc
podnikateľským subjektom
zabezpečuje prípravy uzatvárania, vykonávania
a vypovedávania medzinárodných zmlúv
zabezpečuje rozvojovú spoluprácu
zabezpečuje výkon štátnej politiky vo vzťahu
k Slovákom žijúcim v zahraničí a podieľa sa
na poskytovaní pomoci krajanským spolkom
a organizáciám
podieľa sa na prezentácii slovenskej kultúry
a umenia v zahraničí
koordinuje jednotnú prezentáciu SR v zahraničí

Ďalšie informácie o MZVEZ SR

Súčasťou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky (MZVEZ SR) sú diplomatické misie Slovenskej
republiky (SR) v zahraničí. Sú to veľvyslanectvá, stále misie, misie aj
osobitné misie – napríklad Stále zastúpenie SR pri EÚ, Stála misia SR pri
OSN či Stála delegácia SR pri NATO. Patria k nim aj generálne konzuláty,
konzulárne úrady a slovenské inštitúty v zahraničí.
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19. január 1993, New York:
Slovenská republika sa stáva členskou
krajinou Organizácie spojených národov

TASR

26. august 2003, Prezidentský palác,
Bratislava: Prezident SR Rudolf Schuster
podpisuje ratifikačnú listinu
o vstupe SR do EÚ

TASR

29. marec 2004:
Slovenská republika
vstupuje do NATO

NATO

•

19. január 1993: vstup SR do Organizácie Spojených národov.

•

30. jún 1993: vstup SR do Rady Európy, najstaršej európskej
politickej organizácie. Jej základnými cieľmi sú ochrana
ľudských práv, pluralitnej demokracie a právneho štátu.

•

14. december 2000: vstup SR do Organizácie pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj (OECD).

•

29. marec 2004: vstup do NATO znamenal pre Slovenskú republiku
definitívne prihlásenie sa k hodnotám euroatlantického
spoločenstva. Slovensko tým získalo zásadné bezpečnostné
garancie a súčasne deklarovalo, že prijíma aj spoluzodpovednosť
za mierovú koexistenciu a globálnu spoluprácu.

•

1. máj 2004: vstup do Európskej únie. Pre Slovenskú republiku
sa zavŕšila cesta k plnohodnotnej politickej, hospodárskej
a sociálnej integrácii. Stali sme sa členom rodiny európskych
krajín, vyznávajúcich totožný hodnotový systém a jedinečnosť
ľudskej individuality.

•

21. december 2007: Slovensko sa stalo členom spoločenstva
štátov schengenského priestoru bez hraničných kontrol na jeho
vnútorných hraniciach.

•

1. január 2009: Slovenská republika sa stala v poradí šestnástou
krajinou eurozóny a zavedením spoločnej meny euro tak
dosiahla najväčšiu možnú mieru integrácie v Európskej únii.

•

1. júl 2016: Slovenská republika historicky po prvýkrát predsedala
Rade Európskej únie. Slovensko sa na šesť mesiacov stalo centrom
európskeho politického diania. Mali sme možnosť nielen
sedieť pri jednom veľkom rokovacom stole, ale byť na jeho čele.
Jedným z najdôležitejších úspechov, ktorý presiahol rámec nášho
6-mesačného pôsobenia v čele Rady Európskej únie, bol Bratislavský
samit. Na samite sa začal tzv. Bratislavský proces – reflexia
o súčasnej podobe a budúcom smerovaní Únie. Po rozhodnutí
občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
o vystúpení ich krajiny z Európskej únie vyslal Bratislavský samit
európskej verejnosti dôležitý signál o jednote Únie.

•

1. január 2019: Na obdobie jedného roka SR predsedala Organizácii
pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a udávala
tón najväčšej regionálnej bezpečnostnej organizácii sveta
s 57 účastníckymi a 11 partnerskými štátmi na 3 kontinentoch.

•

V roku 2019 Slovenská republika tiež predsedala na úrovni
ministrov zasadnutiu Rady Organizácie pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá združuje 36 hospodársky
najvyspelejších krajín sveta.

13. decembra 2016:
Minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí Miroslav Lajčák odovzdáva
symbol predsedníctva v Rade EÚ
do rúk ministra zahraničných vecí
Maltskej republiky Louisa Grecha

Naše zastupiteľské úrady spolu s Úradom pre Slovákov
žijúcich v zahraničí intenzívne spolupracujú s krajanskými
spolkami a organizáciami.
V rámci ministerstva pôsobia aj Správa účelových zariadení,
Správa služieb diplomatickému zboru a Slovenská agentúra
pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.

Najvýznamnejšie zahraničnopolitické medzníky
v histórii Slovenskej republiky

Neformálne rokovanie ministrov
zahraničných vecí účastníckych
štátov OBSE vo Vysokých Tatrách
9. júla 2019
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MEDZINÁRODNE UZNÁVANÉ
OSOBNOSTI SLOVENSKEJ
ZAHRANIČNEJ POLITIKY

Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky naša diplomacia úspešne presadzuje
zahraničnopolitické záujmy krajiny. Podarilo sa jej nielen stabilizovať renomé krajiny za hranicami,
ale aj stáť pri zrode a rozvíjaní mnohých zásadných medzinárodných aktivít, činnosti organizácií
a realizácii projektov. Súčasne s tým sa v slovenskej diplomacii vyprofilovalo mnoho výrazných
osobností, ktoré si získali rešpekt svetovej zahraničnopolitickej komunity.

Miroslav LAJČÁK

Maroš ŠEFČOVIČ

Eduard KUKAN

Peter TOMKA

Miroslav JENČA

Ján KUBIŠ

Peter BURIAN

Od 2012
minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky
2017 – 2018
predseda 72. zasadnutia Valného
zhromaždenia OSN v New Yorku
2010 – 2012
výkonný riaditeľ pre Európu a Strednú Áziu,
Európska služba pre vonkajšiu činnosť
2009 – 2010
minister zahraničných vecí Slovenskej
republiky
2007 – 2009
vysoký predstaviteľ medzinárodného
spoločenstva a osobitný predstaviteľ
Európskej únie v Bosne a Hercegovine
2006
osobný vyslanec vysokého predstaviteľa
Európskej únie pre zahraničnú a bezpečnostnú
politiku Javiera Solanu pre organizáciu
referenda o nezávislosti Čiernej Hory
1999 – 2001
osobitný asistent zvláštneho splnomocnenca
generálneho tajomníka OSN pre Balkán

Od 2019
podpredseda
Európskej komisie pre
medziinštitucionálne vzťahy
a strategický výhľad
2014 – 2019
podpredseda Európskej
komisie a komisár pre
energetickú úniu
2010 – 2014
podpredseda Európskej
komisie a komisár pre
medziinšitucionálne vzťahy
a administratívu
2009 – 2010
komisár pre vzdelávanie,
odbornú prípravu, kultúru
a mládež
2004 – 2009
stály predstaviteľ
Slovenskej republiky pri EÚ
1999 – 2002
veľvyslanec Slovenskej
republiky v Tel Aviv

2009 – 2019
poslanec Európskeho
parlamentu
1998 – 2006
minister zahraničných
vecí SR
1994
minister zahraničných
vecí SR
1993 – 1994
mimoriadny
a splnomocnený
veľvyslanec Slovenskej
republiky a vedúci
Stálej misie Slovenskej
republiky pri OSN so
sídlom v New Yorku,
na 48. zasadnutí
Valného zhromaždenia
OSN bol zvolený za
predsedu Výboru pre
humanitárne, sociálne
a kultúrne záležitosti

Od 2003
člen Medzinárodného
súdneho dvora
2012 – 2015
predseda
Medzinárodného
súdneho dvora
2009 – 2012
podpredseda
Medzinárodného
súdneho dvora
1998
predseda právneho
výboru 52. Valného
zhromaždenia OSN

Od 2019
námestník generálneho
tajomníka OSN (ASG) pre Európu,
Strednú Áziu a Ameriku
2015 – 2018
námestník generálneho
tajomníka OSN (ASG)
pre politické záležitosti
2008 – 2015
osobitný predstaviteľ
generálneho tajomníka OSN
(SRSG) a vedúci Regionálneho
strediska OSN pre preventívnu
diplomaciu v Strednej Ázii
v Ašchabade (Turkmenistan)
2005 – 2007
vedúci Regionálneho strediska
OBSE v Taškente (Uzbekistan)

Od 2019
osobitný koordinátor GT OSN pre Libanon
2015 – 2018
osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN pre
Irak, vedúci Pomocnej misie OSN v Iraku (UNAMI)
2011 – 2015
osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN
pre Afganistan, vedúci Pomocnej misie OSN
v Afganistane (UNAMA)
2009 – 2011
výkonný tajomník Európskej hospodárskej komisie
OSN
2006 – 2009
minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
2005 – 2006
osobitný predstaviteľ Európskej únie pre Strednú
Áziu
1999 – 2005
generálny tajomník OBSE
1998 – 1999
osobitný predstaviteľ generálneho tajomníka
OSN pre Tadžikistan, vedúci Misie vojenských
pozorovateľov OSN v Tadžikistane (UNMOT)

Od 2015
osobitný zástupca Európskej únie
pre Strednú Áziu
2012 – 2015
štátny tajomník Ministerstva
zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky
2008 – 2012
mimoriadny a s splnomocnený
veľvyslanec Slovenskej republiky
v Spojených štátoch amerických
so sídlom vo Washingtone
2004 – 2008
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec Slovenskej republiky
a vedúci Stálej misie Slovenskej
republiky pri OSN so sídlom v New
Yorku
1999 – 2003
mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec Slovenskej republiky
a vedúci Misie Slovenskej
republiky pri NATO so sídlom
v Bruseli

European Commission

UN Photo/ Eskinder Debebe

UN Photo/ ICJ-CIJ

UN Photo/ Eskinder Debebe

UN Photo/ Mark Garten
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REALIZÁCIA
ZAHRANIČNEJ
POLITIKY

Trvalými zahraničnopolitickými záujmami
Slovenskej republiky sú
•
•
•

Stretnutie ministrov zahraničných vecí V4
a Turecka v Bratislave

Neformálne zasadnutie ministrov obchodu členských krajín EÚ
počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ 23. septembra 2016

zachovanie územnej celistvosti štátu
bezpečnosť jej občanov
vytvorenie optimálnych podmienok pre
trvalo udržateľný ekonomický, spoločenský,
environmentálny a kultúrny rozvoj Slovenska

Fred Marvaux ©European Union 2019 – Source: EP
Viac informácií o zahraničnej
politike sa dozviete tu
22. október 2009, Bratislava:
Stretnutie ministrov obrany členských krajín NATO

Plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu v Štrasburgu
UN Photo/Cia Pak
Francúzsky prezident F. Holland a nemecká kancelárka
A. Merkelová na Bratislavskom summite o budúcnosti EÚ

Slovenská republika sa ako
člen Európskej únie a NATO
podieľa na vytváraní systému
medzinárodných vzťahov
s centrálnou úlohou OSN.
Opierame sa o efektívny
multilateralizmus, medzinárodné
právo, základné demokratické
hodnoty, práva a slobody.
NATO

6

11. september 2017, New York:
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák
predsedá 72. zasadnutiu Valného zhromaždenia OSN

Slovenská republika pri výkone svojej zahraničnej
politiky pokračuje v napĺňaní demokratických princípov
v medzinárodných vzťahoch. Základmi zahraničnej
politiky Slovenskej republiky sú úcta k medzinárodnému
právu, rozširovanie priestoru demokracie, slobody,
mieru, bezpečnosti, stability a prosperity, rešpekt
voči partnerom, rozvoj dobrých susedských vzťahov
a presadzovanie základných ľudských práv a solidarity
medzi národmi. Konečným adresátom výsledkov
zahraničnej politiky sú občania Slovenskej republiky.
Neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí
účastníckych štátov OBSE vo Vysokých Tatrách 9. júla 2019
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ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V ZAHRANIČÍ

Zastupiteľské úrady (veľvyslanectvá)
Stále misie, delegácie a zastúpenia
Pobočky zastupiteľských úradov
ISLAND
Generálne konzuláty
Slovenské inštitúty
Slovenský ekonomický a kultúrny úrad

KANADA
Zastupiteľské úrady Slovenskej
republiky v zahraničí sú diplomatické
misie (veľvyslanectvá, stále misie,
misie a osobitné misie), generálne
konzuláty a konzulárne úrady, ktoré:
•
•
•

•

zabezpečujú realizáciu zahraničnej politiky SR
v oblasti dvojstranných vzťahov
chránia práva a záujmy SR a jej občanov v zahraničí
a pri medzinárodných organizáciách
presadzujú záujmy SR a jej občanov v krajine svojej
pôsobnosti v politickej, bezpečnostnej, ekonomickoobchodnej, vedecko-technickej, kultúrnej, školskej,
zdravotníckej a sociálnej oblasti
osobitnými organizačnými útvarmi MZVEZ SR sú
slovenské inštitúty, ktorých úlohou je prezentácia
slovenskej kultúry a umenia v zahraničí
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ZABEZPEČOVANIE ZÁUJMOV KRAJINY
A OCHRANY PRÁV JEJ OBČANOV
V ZAHRANIČÍ
Informácie o podmienkach cestovania do zahraničia, aktuálnom vývoji situácie
v rizikových oblastiach a upozornenia týkajúce sa cestovania do týchto oblastí sa
nachádzajú na internetovej stránke www.mzv.sk v časti “Cestovanie a konzulárne
informácie” alebo je možné vyžiadať si ich prostredníctvom e-mailu info@mzv.sk.

POMOC V NÚDZI
Strata alebo krádež dokladov
Stratu alebo krádež dokladov by mal občan nahlásiť na miestnej
polícii a vyžiadať si o tom doklad, ak krajina taký doklad vydáva.
Následne sa treba obrátiť na slovenský zastupiteľský úrad
s pôsobnosťou pre danú krajinu a požiadať o vydanie náhradného
cestovného dokladu (NCD). V prípade, ak v teritóriu zastupiteľský
úrad Slovenskej republiky nie je zriadený, občan môže požiadať
zastupiteľský úrad ktoréhokoľvek iného členského štátu EÚ
o vystavenie európskeho cestovného dokumentu (ETD).
Cestovanie a konzulárne
informácie nájdete tu

Strata finančných
prostriedkov, okradnutie

Pre podrobnejšie informácie o podmienkach cestovania do zahraničia, aktuálnom
vývoji situácie v rizikových oblastiach a upozorneniach odporúčame kontaktovať
Konzulárne informačné centrum MZVEZ SR. V prípade nevyhnutnej potreby počas
pobytu v zahraničí odporúčame kontaktovať diplomatickú službu na +421 2 5978 5978.
Konzulárny odbor ministerstva

Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Konzulárny odbor zabezpečuje výkon konzulárnych
funkcií v zmysle Viedenského dohovoru o konzulárnych
stykoch, právnych aktov EÚ, zákona o zahraničnej službe
a ďalších príslušných právnych predpisov. V súčinnosti so
zastupiteľskými úradmi SR zabezpečuje konzulárnu ochranu
občanov SR v zahraničí. Poskytuje verejnosti informácie
v konzulárnej oblasti prostredníctvom Konzulárneho
informačného centra. Zabezpečuje vyššie overenie
verejných listín vydaných v SR na ich použitie v cudzine
a vyššie overenie verejných listín vydaných cudzími
zastupiteľskými úradmi v SR na ich použitie v SR.

Vyplnením registračného formulára na webovom sídle MZVEZ SR
je registrovaná osoba v prípade vzniku krízovej situácie (prírodnej
katastrofy alebo inej bezpečnostnej hrozby) informovaná o možných
rizikách a opatreniach na jej riešenie. V prípade voľby je k dispozícii aj
automatické zasielanie zmien cestovných odporúčaní e-mailom.

Potrebujem
dokument legalizovať,
superlegalizovať alebo
mi stačí apostil?
PRIHLÁSIŤ

Viac sa dozviete tu

10

PASSPO
A
RTPASSP
ORT

Zastupiteľský úrad môže
sprostredkovať kontakt s príbuznými
alebo známymi občana a požiadať
ich o zaslanie hotovosti napr.
prostredníctvom služby
Western Union.

SP

Čo robiť v prípade, že Slovenská
republika nemá zastupiteľský
úrad v navštívenej krajine
Každý občan Európskej únie má na území tretej
krajiny, v ktorej sa nenachádza diplomatické
zastupiteľstvo členského štátu, ktorého je
štátnym príslušníkom, právo na poskytnutie
ochrany diplomatickými alebo konzulárnymi
úradmi ktoréhokoľvek iného členského štátu
a za tých istých podmienok ako štátni príslušníci
daného štátu.

Zranenie, hospitalizácia
Podľa povahy prípadu môže konzul navštíviť zraneného či chorého občana
v zdravotníckom zariadení a s jeho súhlasom bezodkladne informovať
príbuzných. Konzul môže byť nápomocný v kontakte s miestnym zdravotníckym
zariadením, vyšetrovacími orgánmi (ak to miestne predpisy aj vzhľadom na
ochranu osobných údajov dovoľujú) a zdravotnou poisťovňou v SR.
Zastupiteľský úrad nemôže za občana uhradiť cestovné lístky, kauciu ani
účty (napr. za liečbu, ubytovanie, právnu pomoc); nemôže nahrádzať činnosť
advokátskych a tlmočníckych služieb, cestovných kancelárií, leteckých
spoločností, bánk, mobilných operátorov ani iných špecializovaných inštitúcií;
nemôže občanovi Slovenskej republiky zabezpečiť lepšie zaobchádzanie
ako s miestnymi občanmi
(napr. v nemocniciach alebo
väzniciach); nemôže zasahovať
do súdneho ani policajného
konania a iniciovať ich v mene
občana; nemôže zaobstarať
prácu ani pracovné povolenie,
vybaviť dôchodok ani inú
sociálnu dávku; rovnako
nemôže poskytnúť bezplatné
ubytovanie.

Svetobežka
Je mobilná aplikácia, ktorá slúži ako
pomôcka pri cestách do zahraničia. Je
dostupná zdarma pre operačné systémy
Android a iOS a po stiahnutí je funkčná
aj bez prístupu na internet. Obsahuje
informácie ako postupovať v núdzových
a krízových situáciách v zahraničí,
koho kontaktovať a kam sa obrátiť so
žiadosťou o pomoc. Obsahuje tiež zoznam
zastupiteľských úradov Slovenskej republiky
v zahraničí s telefonickými a e-mailovými
kontaktmi a cestovné odporúčania platné
pre jednotlivé krajiny.
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VEREJNÁ
DIPLOMACIA

EKONOMICKÁ DIPLOMACIA
Ekonomická diplomacia patrí ku kľúčovým nástrojom zahraničnej
politiky a je jednou z priorít MZVEZ SR. Má prierezový charakter
a prirodzene dopĺňa bezpečnostné, politické a rozvojové aspekty
zahraničnej politiky. Jej hlavnou úlohou je cieľavedomé presadzovanie
obchodno-ekonomických záujmov SR v zahraničí. Prepojenie
ekonomickej diplomacie s podnikateľským prostredím zabezpečuje
Rada vlády SR na podporu exportu a investícií. Za výkon ekonomickej
diplomacie zodpovedá celá sieť bilaterálnych diplomatických
misií Slovenskej republiky (zastupiteľských úradov a generálnych
konzulátov). V rámci siete pôsobia ekonomickí diplomati, ktorých
úlohou je poskytovať slovenským podnikateľským subjektom, bez
ohľadu na oblasť pôsobenia a veľkosť, bezplatné služby. Servis
podnikateľom dopĺňajú služby odboru podnikateľského centra v ústredí.

Služby ekonomickej diplomacie
v zahraničí pre podnikateľský sektor
Ekonomickí diplomati poskytujú informácie
o politickom, obchodno-ekonomickom
a podnikateľskom prostredí v krajinách
pôsobnosti, kontakty, pomoc pri vstupe
na zahraničný trh, pri organizovaní
podnikateľských misií, účasti na veľtrhoch
a výstavách. Tiež hľadajú cesty pre zapojenie
slovenských podnikateľských subjektov
do medzinárodných projektov. V rámci podpory
internacionalizácie vedy, výskumu a inovácií
prepájajú inovačné a výskumno-vývojové
aktivity SR so zahraničím. Spolu s inovačnými
diplomatmi a ďalšími inštitúciami napomáhajú
rozvíjať potenciál slovenských inovatívnych
firiem. Pomáhajú tiež intenzívnejšie zapájať
podnikateľský sektor do rozvojovej spolupráce.
S finančným príspevkom z Projektovej schémy
na podporu ekonomickej diplomacie zastupiteľské
úrady realizujú podnikateľské misie, konferencie,
semináre, workshopy, kooperačné podujatia
(tzv. B2B), inovačné fóra a pod.
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Verejnú diplomaciu vníma
ministerstvo ako dlhodobý
proces komunikácie
s domácou aj zahraničnou
verejnosťou s cieľom zvyšovať
atraktívnosť Slovenska, jeho
kredibilitu a pochopenie
zahraničnopolitických cieľov.

Podnikateľské centrum (POCE)
Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava

Hlavné aktivity rezortu
v oblasti verejnej diplomacie sú:

tel.: +421 2 5978 5959,
e-mail: bizinfo@mzv.sk,
Sekcia hospodárskej spolupráce
web: https://www.mzv.sk/podnikajme-v-zahranici

•

Facebookový profil ekonomickej diplomacie SR:
https://www.facebook.com/EkonomickaDiplomaciaSR/

•

Viac sa dozviete tu

•

Služby podnikateľského centra: pohotovostná
telefónna linka, internetový portál,
elektronické spravodajstvo, sociálne siete

•

Podnikateľské centrum obsluhuje internetový portál Podnikajme v zahraničí“
”
na internetovej stránke MZVEZ SR. Portál slúži na prenos ekonomických
a obchodných informácií zo zahraničia a ako jednotné miesto s príležitosťami
pre podnikanie v zahraničí. Publikuje aj Týždenný prehľad ekonomických
”
aktualít zo zahraničia“, ktorý elektronickou poštou zasiela približne tisícke
adresátov – podnikateľom, zamestnávateľským a profesijným zväzom, komorám
a ďalším záujemcom. Obsluhuje aj telefonickú pohotovostnú
linku pre exportérov, na ktorej zabezpečuje bezplatné
konzultačné služby pri riešení problémov firiem pri podnikaní
v zahraničí. Na sociálnych sieťach podnikateľské centrum
popularizuje ekonomickú diplomaciu SR prostredníctvom
facebookového profilu Ekonomická diplomacia SR“
Ekonomická diplomacia SR
”
a na LinkedIn Economic Diplomacy Slovakia“.
na LinkedIn
”

•

•

•

•
•

koordinácia aktivít v oblasti verejnej diplomacie
ministerstva a zastupiteľských úradov
koordinácia medzirezortného procesu
budovania značky Slovensko (tzv. národný
branding krajiny)
medzirezortná koordinácia štátnej prezentácie
Slovenskej republiky v zahraničí
vytváranie jednotného komunikačného
a vizuálneho rámca prezentácie ministerstva
doma a v zahraničí
koordinácia výberu a tvorby informačnoprezentačných publikácií a materiálov pre
potreby ministerstva a zastupiteľských úradov
spolupráca pri organizovaní podujatí
zameraných na popularizáciu zahraničnej
politiky, slovenskej diplomacie a činnosti
ministerstva na celoštátnej aj regionálnej úrovni
realizácia a následné poskytovanie portfólia
tematických výstav ministerstva pre účely
prezentácie SR v zahraničí
koordinácia spolupráce s mimovládnym
sektorom v oblasti verejnej diplomacie
podpora a spolupráca pri návrhoch
na ocenenie úspešných Slovákov v zahraničí,
ktorí sa podieľajú na šírení dobrého mena
našej krajiny v rôznych oblastiach

•

Značka krajiny je príbeh, ktorý o sebe krajina
rozpráva navonok, a je rovnako dôležitý ako
to, čím krajina skutočne je (čo predstavuje,
presadzuje, produkuje a predáva).

•

Slovensko je krajinou dobrých nápadov
a ideí. Vďaka tejto zjednocujúcej myšlienke,
ktorá stojí za všetkými základnými
charakteristickými črtami našej krajiny, môže
byť Slovensko v zahraničí rozpoznateľné aj
medzi inými krajinami a buduje príťažlivý,
dôveryhodný a dynamický imidž Slovenska.

•

Logotyp-značka, ktorá je zároveň príbehom,
svojou formou aj obsahom vyjadruje
komplexnosť a RÔZNORODOSŤ Slovenska ako
AUTENTICKEJ krajiny prekypujúcej VITALITOU
a VYNACHÁDZAVOSŤOU jej ľudí.

•

Základným vizuálnym prvkom je autorské
písmo jedného z najvýznamnejších svetových
typografov – Petra Biľaka – HISTORY, ktorý
je držiteľom ocenenia Vyslanec dobrej vôle
udeleného Ministerstvom zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR.

•

Unikátne písmo je priamym odrazom ideálnych
proporcií Rímskej kapitály, písma použitého
aj v nápise na Trenčianskej hradnej skale.
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PREZENTÁCIA
SLOVENSKÉHO UMENIA
A KULTÚRY V ZAHRANIČÍ

Hlavné aktivity rezortu
v oblasti kultúrnej
diplomacie sú:
•

koordinácia aktivít a riadenie slovenských
inštitútov

•

podpora a koordinácia kultúrnych aktivít
všetkých zastupiteľských úradov, misií
a generálnych konzulátov, ako aj spolupráca
s honorárnymi konzulmi v oblasti
prezentácie slovenského umenia a kultúry

•

•

Kultúrna diplomacia
je ďalším z dôležitých
nástrojov na presadzovanie
záujmov štátu a je neoddeliteľnou
súčasťou zahraničnej politiky. Jej
úlohou je prezentácia slovenského
umenia a kultúry rozmanitého druhu,
čím sa zvyšuje záujem o našu krajinu.
Kultúrny dialóg odstraňuje bariéry a umenie
vytvára osobitný priestor pre vzájomné
obohatenie, zblíženie a pochopenie medzi
národmi. Špecifikom kultúrnej diplomacie je
zameranie na bezprostrednú komunikáciu so
širokou zahraničnou verejnosťou prostredníctvom
klasického aj súčasného umenia a kultúry.
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•

koordinácia účasti MZVEZ SR na Rade vlády
Slovenskej republiky pre kultúru a na Rade
vlády pre krajanské otázky
spolupráca s Magistrátom hlavného mesta
Bratislava v súlade s Dohodou medzi MZVEZ
SR a Magistrátom hlavného mesta Bratislava
o spolupráci pri prezentácii Bratislavy a SR
prostredníctvom slovenských inštitútov
v zahraničí

•

participácia na príprave a realizácii
medzivládnych bilaterálnych zmlúv
o spolupráci v oblasti kultúry, školstva, vedy,
výskumu a techniky

•

spolupráca s Úradom pre Slovákov žijúcich
v zahraničí v otázkach krajanskej politiky

•

spolupráca s Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR pri výbere lektorov
a učiteľov slovenského jazyka v zahraničí

•

spolupráca pri realizácii štipendijnej politiky

Party v 21. storočí

Kultúrna diplomacia
MZVEZ SR

spolupráca a koordinácia aktivít
s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky
(MK SR) a inštitúciami v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti (Slovenská národná galéria,
Slovenské národné múzeum, Slovenské
centrum dizajnu, Hudobné centrum,
Literárne a informačné centrum, Divadelný
ústav, Slovenský filmový ústav, atď.) pri
zabezpečovaní úloh kultúrnej diplomacie
a prezentácie slovenského umenia a kultúry
v zahraničí v súlade s medzirezortnou
dohodou uzatvorenou medzi MZVEZ SR
a MK SR

STAROSTLIVOSŤ
O ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV
Ústava Slovenskej republiky podporuje národné povedomie a kultúrnu
identitu Slovákov žijúcich v zahraničí, podporuje ich inštitúcie
zriadené na dosiahnutie tohto účelu a vzťahy s materskou krajinou.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky v spolupráci
s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí
podporujú aktivity smerujúce k zachovaniu
tradícií, kultúry a slovenského jazyka
prostredníctvom poskytovania podpory
a rozvoja kontaktov s predstaviteľmi
krajanov, krajanských organizácií, ako
aj dialógu s orgánmi štátnej správy
v materských krajinách.

Minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky je
predsedom Rady vlády Slovenskej
republiky pre krajanské otázky, ktorá
je poradným a koordinačným orgánom
vlády SR v oblasti starostlivosti
o Slovákov žijúcich v zahraničí a je
konzultačno-poradným orgánom na
strategické usmerňovanie činnosti Úradu
pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

ÚSŽZ

Rozvojová spolupráca SR

ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCA

na webe

a Facebooku.

Slovensko patrí medzi najvyspelejšie krajiny sveta, a preto má
povinnosť prostredníctvom rozvojovej spolupráce pomáhať menej
rozvinutým krajinám. Rozvojová spolupráca je účinným nástrojom
riešenia globálnych výziev, ku ktorým účinne a konkrétnym
spôsobom prispievame k riešeniu významných globálnych
výziev, ku ktorým patrí aj migračná a utečenecká kríza. Oficiálnu
rozvojovú pomoc poskytujeme od roku 2003 a počas 15 rokov
realizácie pod logom SlovakAid prešla výraznými zmenami. Novou
Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na roky 2019
– 2023 sa zaraďujeme k moderným donorom, ktorí sa aktívne
usilujú o implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Rezort
diplomacie zároveň zabezpečuje humanitárnu pomoc partnerským
krajinám v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
a ďalšími orgánmi verejnej správy. Projekty rozvojovej spolupráce
a humanitárnej pomoci sú realizované v súčinnosti so Slovenskou
agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.

Slovenská republika je v rámci EÚ 4. najväčším prispievateľom
v prepočte na obyvateľa do mierových operácií OSN.
V rámci OSN prevzali Ozbrojené sily SR od 1. septembra 2018
zodpovednosť za celý 4. sektor mierovej misie UNFICYP
na Cypre, pričom sa podstatne zvýšil aj počet slovenských
príslušníkov. Ozbrojené sily SR majú zámer pokračovať v účasti
na misii UNFICYP na Cypre a na misii UNTSO na Golanských
výšinách. Slovenská republika v súlade s cieľom OSN zvýšila
počet žien v misách. Ministerstvo vnútra SR plánuje udržať
príspevky Policajného zboru SR v misii MINUJUSTH na Haiti
a v misii UNFICYP na Cypre.
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