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Oživme znovu inštinkt spolupráce

P

red niekoľkými týždňami sme si pripomenuli výročie 17. novembra. Bol to
deň, ktorým sa pre nás začal pád železnej opony a nová éra slobody. V tom
čase, keď u nás padal starý režim a v Európe Berlínsky múr, zdieľali sme
nadšenie profesora Francisa Fukuyamu o konci histórie ideologicky rozdeleného
sveta. Naivne sme si mysleli, že sa skončila éra konfliktov, konfrontácií a medzinárodného napätia. Dnes ale vidíme, že problémy a krízy z medzinárodného
prostredia nevymizli. Práve naopak – vznikajú stále nové a nové, a mnohé z nich aj
v našej bezprostrednej blízkosti.
Európska únia v súčasnosti čelí viacerým problémom a výzvam – tak vnútorným,
ako aj vonkajším. Za najväčšie vnútorné výzvy považujem pripravované vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ a s tým súvisiace rokovania o novom nastavení
vzťahov medzi európskou dvadsaťsedmičkou a bývalou členskou krajinou Únie.
Ďalšia výzva, ktorá len tak nezmizne a potrvá niekoľko generácií, je migrácia. Tá si
naozaj vyžaduje komplexný európsky, ale aj celosvetový prístup. Za ďalšiu výraznú
vnútornú výzvu považujem terorizmus, politický extrémizmus a celkový trend radikalizácie. Súčasný vývoj vo svete i na politickej scéne v Európe vyúsťuje v obavy
občanov, vedie k nárastu populizmu, prejavov nenávisti a neznášanlivosti,
a dokonca k nedôvere v európsky projekt.
Za hranicami EÚ predstavuje vážnu výzvu kríza v Sýrii s jej nadregionálnymi
dôsledkami, rovnako situácia na Ukrajine – de facto na prahu EÚ – a tiež vývoj
v Turecku, ktoré je našim strategickým partnerom a kandidátskou krajinou na vstup
do EÚ. Otáznikom pre Európu sú aj budúce vzťahy s USA po zvolení nového
prezidenta. Máme tu teda situáciu s množstvom otázok a nedostatkom odpovedí.
Je tu veľa výziev a problémov, ale k dispozícii je len primálo riešení.
Vzhľadom na počet a rozsah vonkajších a vnútorných výziev si musíme
v Európe uvedomiť, že jedine spoločnými silami môžeme tieto problémy vyriešiť
a prekonať.
Preto treba znovuoživiť inštinkt spolupráce, ktorý bol kedysi tak hlboko zakorenený v európskom myslení
a umožnil nám vybudovať európsky projekt mieru, stability a prosperity. Ja ako profesionálny diplomat verím
v dialóg a v riešenie problémov spoločnými silami za rokovacím stolom. To znamená, rešpektovať partnerov,
komunikovať s nimi, počúvať ich a snažiť sa hľadať dohodu a kompromis. Iba tak sa môžeme vysporiadať
s existujúcimi výzvami. A pri ich prekonávaní a riešení musí Európska únia inovovať a prispôsobiť svoje
myslenie a konanie novej realite.
Dnes tu máme nové okolnosti, nových aktérov – neraz neštandardných, nesystémových, a dokonca antisystémových. V tomto svete neuspejeme, ak budeme naďalej skĺzavať k tradičným klišé, ak budeme pre prehnanú
politickú korektnosť považovať niektoré témy za tabu. Musíme urobiť všetko preto, aby nám občania rozumeli
a aby sme my rozumeli im.
Miroslav Lajčák

Treba znovuoživiť
inštinkt spolupráce,
ktorý bol kedysi tak
hlboko zakorenený
v európskom myslení
a umožnil nám
vybudovať európsky
projekt mieru,
stability a prosperity.

•Brandenburská brána v Berlíne
patrí nielen k významným symbolom
zjednotenia Nemecka, ale aj pádu
Železnej opony. Počas existencie
berlínskeho múru sa nachádzala
v hraničnom pásme a nebola
prístupná. Je znázornená aj na
nemeckej verzii niektorých euromincí.
Foto: Pixabay.
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Bratislavský summit a budúcnosť Európskej únie
DISKUSIA O PRÍČINÁCH PROBLÉMOV
Žiadny problém nie je taký veľký, aby sa nedal vyriešiť. V prvom rade potrebujeme zachovať životaschopnosť základných úspešných projektov európskej integrácie a ustáť ich dôsledky, aby sa pri strete s realitou už neotriasali vo svojich
základoch. Na to je nevyhnutný správny mix konštruktívnej diskusie
a konkrétnych výsledkov. Len kritická a otvorená debata nielen medzi politickými lídrami, ale zapájajúca čo najširšie spektrum európskej verejnosti, môže viesť
k praktickým riešeniam s hmatateľným prínosom pre občanov.
Bratislavský summit v tomto smere naplnil očakávania a ďaleko od bruselskej
bubliny, kde sa rozhodnutia často prijímajú pod tlakom a urýchlene, poskytol
priestor pre hĺbkovú diskusiu o diagnóze európskeho problému a možnostiach
jeho liečby. Keď hovoríme o Bratislavskom summite, musíme sa vrátiť k pôvodnej myšlienke, ktorá stála za úmyslom pripraviť neformálne stretnutie lídrov
členských krajín EÚ mimo tradične známeho bruselského prostredia. Tiež si
treba uvedomiť, že lídri členských krajín EÚ sa pravidelne stretávajú
v Bruseli, no v skutočnosti majú len veľmi málo priestoru na hĺbkovú politickú
diskusiu. Takáto diskusia bola potrebná už dávno a výsledok britského referenda
nám len podčiarkol jej absolútnu nevyhnutnosť. Veľmi otvorene to priznal aj
predseda Európskej rady Donald Tusk, ktorý sa pred konaním summitu vyjadril,
že potrebujeme „brutálne“ úprimnú diskusiu.
Ivan Korčok, štátny tajomník MZVaEZ SR a splnomocnenec vlády
SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ.
• Foto: Archív MZVaEZ SR, SK PRES 2016.

Predstava o bezpečnosti, slobodnom
trhu, priestore bez hraníc, spolupráci
a solidarite sa pod tlakom niekoľkoročnej krízy v Európe zmenila u mnohých
občanov na predstavu, že bez Európskej
únie by nám bolo možno lepšie. Občania
strácajú pozitívny pohľad na Európsku
úniu, na jedinečnosť tohto projektu
a podliehajú falošnej nádeji, že radikálne
a extrémistické subjekty vyriešia ich
problémy.
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LÍDRI NAVRHLI KONKRÉTNE KROKY
Summit začal dlhodobejší proces reflexie v Únii, ktorý by mal vyvrcholiť
v marci 2017 v Ríme, kedy si symbolicky pripomenieme 60-te výročie podpisu
Rímskych zmlúv. Zároveň vyslal silný odkaz, že európska dvadsaťsedmička je
jednotná a odhodlaná spoločne prekonávať súčasné aj budúce výzvy. Diskusia
nebola založená len na čírej analýze. Politickí lídri si priznali zlyhania a realisticky
sa pozreli na to, ako sa bude ďalej postupovať. Navrhli konkrétne kroky v troch
prioritných oblastiach: migrácia a ochrana vonkajších hraníc, bezpečnosť
a ekonomická a sociálna dimenzia. Sú to jednoznačne témy, ktoré trápia Európanov najviac.
Je nesmierne dôležité, že Bratislavský summit rozprúdil živú diskusiu o súčasnej a budúcej Únii aj na iných miestach ako za rokovacími stolmi politických
predstaviteľov. Následné podujatia na univerzitách či konferencie mimovládneho sektora, vrátane piateho ročníka medzinárodne uznávanej konferencie
GLOBSEC Tatra Summit, sú skutočnou živnou pôdou mnohých inovatívnych
myšlienok.

OBČANIA A ŠTYRI ZÁKLADNÉ SLOBODY

AKO BUDE VYZERAŤ BUDÚCNOSŤ EÚ

Občania Európskej únie dnes považujú výdobytky európskej integrácie
ako cestovanie bez pasov, možnosť platiť jednou menou či zvoliť si
krajinu, v ktorej chcú žiť a pracovať, za úplnú samozrejmosť. Pritom
v predchádzajúcich dekádach to bola práve vidina európskej integrácie,
ktorá prinášala Európanom nádej a optimizmus. Preto je dnes dôležitejšie
ako kedykoľvek predtým zrozumiteľne vysvetľovať zmysel a podstatu
základných míľnikov európskeho projektu a jasne hovoriť o prínose
Únie pre naše každodenné životy. Že štyri slobody (voľný pohyb ľudí,
voľný pohyb tovarov, voľný pohyb služieb, voľný pohyb kapitálu) máme
nie napriek, ale vďaka Európskej únii.
Často sme tiež svedkami toho, že Brusel sa stáva súčasťou domácej
politiky, kedy nepopulárne kroky sú pripisované iba na vrub
bruselským úradníkom. To je aj jednoznačné ponaučenie z brexitu.
Musíme jasne a jednoznačne komunikovať výhody plynúce z členstva
v Únii, aby sme čo najviac zúžili priestor pre mýty, otvorené klamstvá
a polopravdy, ktoré vo veľkej miere používali aj odporcovia počas
britskej kampane.

Budúcnosť Európy je potrebné formovať v reálnom čase, a to najmä
tým, že dokážeme spoločne nachádzať riešenia tam, kde sa to od Únie
očakáva. Musíme odolať pokušeniu pustiť sa do procesu, v ktorom
bude celá politická energia investovaná do toho, že sa budeme venovať
inštitucionálnym otázkam či hľadaniu slovíčok, ktoré chceme zmeniť
v zmluvách o EÚ. Nespochybňujem týmto potrebu kritickej debaty
o fungovaní Únie, keďže som si vedomý, že konanie členských štátov,
ako aj európskych inštitúcií, dáva neraz dostatočné množstvo dôvodov
na kritiku.
Bratislavský summit bezpochyby, okrem iného, pomohol zviditeľniť
SR. Zároveň sa slovenské predsedníctvo aktívne zapája do presadzovania
pragmatických riešení, vychádzajúcich z Bratislavskej deklarácie
a cestovnej mapy. V Bratislave sa napríklad lídri členských krajín zhodli
na rýchlej ratifikácii Parížskej zmluvy o klimatických zmenách. Čo mnohí
považovali za nemožné, sa slovenskému predsedníctvu podarilo zorganizovať a ratifikáciou zmluvy si Únia potvrdila svetové líderstvo v boji
proti klimatickým zmenám.

• Bratislavský summit – „rodinné foto“.

Pod taktovkou slovenského predsedníctva EÚ definitívne schválila
zriadenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Bola to tiež Bratislava, kde sa lídri dohodli na jej čo najskoršom operačnom nasadení na hraniciach medzi Bulharskom a Tureckom. Práve pomoc Bulharsku chrániť
hranice Európskej únie je hmatateľným dôkazom, že Európska únia je
schopná riešiť vzniknuté problémy. Musíme sa vyhnúť chaotickej situácii,
ktorá nastala v minulom roku. Ďalším výstupom Bratislavského summitu
bola silná mobilizácia v prospech finalizácie rokovaní o obchodnej
dohode CETA a zdôraznenie významu obchodnej politiky pre hospodársky rast a globálne postavenie EÚ vo svete. Slovenské predsedníctvo si
splnilo svoju úlohu a dosiahlo dohodu všetkých členských štátov na texte
Komplexnej ekonomickej a obchodnej dohody, ktorá bola uzatvorená
medzi Európskou úniou a Kanadou.

BREXIT NÁM ZAMIEŠAL KARTY
Výsledok britského referenda znamená bezprecedentný moment
v histórii európskej integrácie. Prvýkrát sme svedkami, že európske spoločenstvo opustí členská krajina. Navyše sme konfrontovaní s odchodom
významného člena, tretej najväčšej ekonomiky EÚ a globálneho hráča,
ktorý dlhodobo vplýval na smerovanie Európskej únie. Áno, brexit nám
zamiešal karty, ale Európska únia ostáva stále tým správnym, zmysluplným projektom. Dilemou teraz zostáva najmä to, či výsledok vnútornej
reflexie v Európskej únii bude má mať podobu zásadnej rekonštrukcie
jej fungovania. Preto je dobré, že aj v období po Bratislavskom summite
sa diskutuje o zmysluplnosti otvárania základných zmlúv.
Reálne totiž hrozí, že namiesto riešenia problémov budeme svedkami
tradičného sporu o to, či chceme viac alebo menej Európy. Zoči-voči
reálnym problémom bežného života si dnes takýto luxus nemôžeme
dovoliť. Silné heslá o zásadnej zmene musí nahradiť pragmatický
prístup založený na hmatateľných riešeniach problémov, ktoré najviac
trápia našich občanov. Myslím si dokonca, že potrebujeme oboje –
v niektorých oblastiach cítiť potrebu posunúť sa na európskej úrovni
ďalej, v niektorých, naopak, regulovať menej. Prevláda zhoda, že
na to, aby sme sa úspešne bránili teroristom, potrebujeme viac
Európy v oblasti vnútornej bezpečnosti, rovnako na to, aby sme sa
mohli viac angažovať vo veľkých témach medzinárodnej politiky,
vrátane konfliktu v Sýrii, netreba meniť zakladajúce zmluvy, ale ukázať
politickú odvahu.

ČO JE POTREBNÉ DODAŤ NA ZÁVER
Európska únia nie je dokonalá. Súčasný stav Európskej únie dobre vystihujú slová bulharského politológa Ivana Krasteva, ktorý tvrdí, že dnešné
problémy EÚ nie sú dôvodom zlyhania Únie, ale dôsledky jej úspešných
projektov, či už ide o voľný pohyb osôb, spoločnú menu, alebo jednotný
trh. A tu stojíme pred ďalšou výzvou, a to, ako občanom vysvetliť, že
spoločná mena je možná iba vtedy, ak zvýšime aj spoločný dohľad, že
voľný pohyb osôb nie je možný bez zabezpečenia ochrany vonkajších
hraníc, a že jednotný trh znamená aj konkurenciu z iných členských
štátov. Myslím si, že slovenské predsedníctvo výraznou mierou prispieva
k zvládaniu tejto výzvy. Bratislavský summit bol toho jasným dôkazom.
Ivan Korčok
SVET A MY
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Bratislavský summit – logistika na výbornú
Pre organizátorov bol Bratislavský summit veľkou výzvou – bolo nutné zaistiť bezpečnosť 27 lídrov
krajín Európskej únie s delegáciami, najvyšších predstaviteľov inštitúcií EÚ, komplexnú logistiku ich
pracovného programu, ako aj profesionálne pracovné zázemie pre viac než osemsto novinárov.

P

ríprava summitu bola z pohľadu
organizátorov pretekmi s časom.
Podujatie museli zabezpečiť v priebehu
šiestich až ôsmich týždňov, z čoho štyri
týždne mala väčšina bruselských inštitúcií
prázdniny. „Mám pocit, že sme odviedli dobrú
prácu napriek tomu, že sme museli prípravu
zvládnuť v extrémne krátkom čase,“ uviedla
riaditeľka Odboru organizácie a logistiky SK
PRES Martina Balunová.
Popri prípravách na summit organizačný
tím pokračoval aj v zabezpečovaní neformálnych zasadnutí ministrov v rámci predsedníctva. Na summite úzko spolupracoval
s Generálnym sekretariátom Rady EÚ, Úradom vlády SR, kabinetom predsedu Európskej
rady, ako aj s Európskou vysielacou úniou
(EBU), či hostiteľským vysielateľom RTVS.

LOĎ Z NEMECKA A „ŠUŠOTÁŽ“

• Dole: loď
Regina Danubia
pred a počas
plavby.
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Tím pätnástich ľudí z Odboru organizácie
a logistiky SK PRES zabezpečoval rokovacie
priestory a kompletnú logistiku od príletov, cez
ubytovanie delegácií až po ich odlet. Problematická bola úprava historických priestorov
Bratislavského hradu na účely rokovaní, či už
zabezpečenie wi-fi signálu v celom objekte
alebo vhodného zariadenia jednotlivých miestností. „Priestory Hradu sme pritom mali
k dispozícii na úpravu len dva dni pred začiatkom summitu,“ priblížila M. Balunová.
Plavbu loďou s vyše 200 pasažiermi, na ktorej lídri absolvovali pracovný obed, zabezpečil
Odbor pre horizontálne otázky a koordináciu
SK PRES. Ťažkým orieškom bola kapacita
lode, na ktorej sa mali okrem lídrov plaviť aj
niektorí delegáti a organizátori. „Loď Regina
Danubia sa nám napokon podarilo nájsť v Nemecku. Spĺňala naše požiadavky najlepšie, a najmä, bola k dispozícii v termíne summitu,“ dodala M. Balunová. Vzhľadom na obmedzený priestor, ktorý neumožňoval umiestnenie tlmočníckych
kabín, niektorí lídri využívali tzv. šušotáž – simultánne tlmočenie šepkaním.

POCHVALA OD SVETOVÝCH MÉDIÍ
Veľkou výzvou bola komplexná príprava tlačového centra vo výstavnom
komplexe Incheba a profesionálneho pracovného zázemia pre približne
800 novinárov. Tím štyroch ľudí z Odboru pre komunikáciu a prezentáciu SK PRES mal na starosti okrem iného projekt tlačového centra,
komunikáciu s dodávateľmi, novinármi a delegáciami, či zabezpečenie
tlačových konferencií a prepravy novinárov na mediálne príležitosti.
Počas príprav summitu, ale tiež v tlačovom centre, boli členovia
mediálneho tímu nápomocní a ochotní, čo ocenili aj svetové médiá.
„Najväčším zadosťučinením pre nás boli pozitívne ohlasy – po akcii sa
za nami zastavovali zástupcovia veľkých zahraničných médií, napríklad
Bloomberg a pochválili nás za organizáciu. Pochvalu sme dostali aj od
tímu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej,“ povedala vedúca tlačového centra Jana Zelníková.
Hostiteľským vysielateľom summitu bol Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) – priamo v deň podujatia host broadcasting zabezpečovalo
150 ľudí. Šéf spravodajstva RTVS Lukáš Diko spomína, že cítili veľkú
zodpovednosť. „Vedeli sme, že ak by niečo ušlo nám, nemal by to nasnímané nikto.“

TLMOČNÍCI DOSTÁVALI ZABRAŤ
Počas summitu bolo v plnom nasadení aj 64 tlmočníkov z Európskej
komisie. Podľa koordinátorky Generálneho riaditeľstva pre tlmočenie
(GR SCIC) pre slovenské predsedníctvo Zuzany Krell-Laluhovej v Bratislave bolo náročným aspektom tlmočenie na diaľku – tlmočníci neboli
v tej istej miestnosti ako delegáti. „Táto forma tlmočenia si vyžaduje
veľmi kvalitné obrazové a zvukové prepojenie rokovacej miestnosti

s miestnosťou, v ktorej sú tlmočnícke kabíny. Je náročnejšia aj pre tlmočníkov, vyžaduje si väčšiu sústredenosť,“ vysvetlila Z. Krell-Laluhová.
Summit bol mimoriadnou skúsenosťou pre styčných dôstojníkov –
liaison officerov. Títo študenti vysokých škôl, ktorí mali na starosti dodržiavanie časového harmonogramu delegácií, sa na summite dostali do
bezprostrednej blízkosti lídrov krajín EÚ. „Bola to skúsenosť, na ktorú
budem ešte dlho spomínať. Výnimočné pre mňa bolo vítanie
vládneho špeciálu na ploche letiska, účasť na tlačovej konferencii
nemeckej kancelárky s francúzskym prezidentom, či fotka s pánom prezidentom priamo v lietadle,“ povedala Naďa Vrátna, ktorá sprevádzala
francúzskeho prezidenta.

NEVÍDANÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Zasadnutie lídrov v Bratislave bolo bezprecedentné aj z hľadiska bezpečnostných opatrení. „Bratislavský summit si vyžiadal najväčšie bezpečnostné opatrenia v histórii Slovenska,“ uviedol hovorca ministerstva vnútra
SR Petar Lazarov. „Na lodi a v jej blízkosti boli nasadené všetky zložky
– od záchranárov, hasičov až po špeciálne policajné útvary a potápačov.“
Vysoká úroveň bezpečnostných opatrení bola podľa Lazarova adekvátna
„vzhľadom na bezpečnostnú situáciu v Európe a počet lídrov členských
krajín EÚ, ktorí sa v tom čase v Bratislave nachádzali“.
Obavy z nepriechodnosti mesta počas summitu pre dopravné
obmedzenia sa nepotvrdili. „Z reakcií obyvateľov Bratislavy, ktorí tu
ostali, bolo cítiť skôr spokojnosť. Mesto bolo vyprázdnené a ľudia sa
z jedného konca na druhý ešte nikdy nedostali tak rýchlo,“ s úsmevom
dodala M. Balunová.
Ela Rybárová

•Záujem médií bol vysoký.
• Hostiteľ, premiér SR Robert Fico s predsedom Európskej rady
Donaldom Tuskom.

•Vľavo: Minister M. Lajčák prichádza na Bratislavský hrad.
Fotografie použité v článku: archív MZVaEZ SR.
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Predsedníctvo za oponou
O historicky prvom predsedníctve Slovenskej republiky v Rade Európskej únie alebo v našom žargóne
jednoducho SK PRES, sme sa v uplynulých mesiacoch dozvedeli množstvo informácií. My vám
ponúkame nevšednú možnosť nahliadnuť za oponu. Pozrieť sa do zákulisia.

D

ozvedieť sa, ako SK PRES vnímajú ľudia, ktorí sa podieľali na jeho príprave a ktorí
zabezpečujú jeho priebeh. Keďže sa prezentujeme ako mladé predsedníctvo, oslovili
sme našich mladých zamestnancov. Ako povedala jedna z nich, Gréta Grečmalová,
„predsedníctvo naozaj funguje v súlade s tým, ako sa prezentujeme navonok. Mladí zamestnanci,
ktorí boli prijatí pre potreby SK PRES, dostávajú možnosť byť súčasťou všetkých aspektov jeho
prípravy.“

Greta Grečmalová:
„Predsedníctvo naozaj funguje
v súlade s tým, ako sa prezentujeme
navonok.“

Martin Vereš: „Snažíme sa
zvládnuť zadania, ktoré sa pri svojom rozsahu a komplexnosti zdajú
byť vcelku ťažký oriešok aj pre
ľudí s bohatšími skúsenosťami.“

Z REDUTY KONFERENČNÉ CENTRUM
Počas predsedníctva sa koná množstvo rokovaní na vysokej úrovni. Nie je to však len o podávaní
si rúk. S každým jedným stretnutím sa spája množstvo organizačných, logistických a komunikačných aktivít. Tieto aspekty má v rukách Sekretariát predsedníctva SR v Rade EÚ a jeho jednotlivé
odbory.
Premena budovy bratislavskej Reduty na konferenčné centrum, príprava priestorov na podujatia, obsluha akreditačného systému, či zabezpečenie ubytovacích, cateringových a dopravných služieb pre podujatia SK PRES na Slovensku, sú v réžii odboru pre organizáciu a logistiku
(OLOG). Martin Vereš charakterizoval fungovanie
svojho odboru takto: „Je tu tím mladých ľudí odhodlaných plniť úlohy, pri ktorých je potrebná zdravá drzosť, odvaha a ochota riskovať napriek tomu,
že sa niečo nemusí podariť. Snažíme sa zvládnuť
zadania, ktoré sa pri svojom rozsahu a komplexnosti
zdajú byť vcelku ťažký oriešok aj pre ľudí s bohatšími skúsenosťami.“ Martinova kolegyňa Dominika
Fendíková doplnila: „Drobné prekvapenia v podobe
požiadaviek pozývaných delegácií prichádzajú stále,
ale nie je to nič, s čím by sme si nevedeli poradiť.“

Dominika Fendíková: „Drobné

PRÍŤAŽLIVÁ A PRÍSTUPNÁ KOMUNIKÁCIA
prekvapenia prichádzajú stále, ale
Komunikovať všetko dôležité, včas, všetkými
nie je to nič, s čím by sme si
dostupnými kanálmi, všetkým zainteresovaným,
nevedeli poradiť.“
je úlohou odboru pre komunikáciu a prezentáciu
(OKOM). Kolegovia z OKOM pri komunikácii dodržiavajú princíp päť P a usilujú sa o pozitívnu, presnú, proaktívnu, príťažlivú a ľuďom prístupnú
komunikáciu. Ela Rybárová zdôraznila, že sa spolu s kolegami snažia „zostať blízko k verejnosti,
ktorá je dôležitou súčasťou predsedníctva.“ Bezchybne tiež musí fungovať výmena informácií
medzi jednotlivými odborníkmi na web, sociálne siete, kultúrnu prezentáciu, komunikáciu s rezortmi, novinármi a verejnosťou, ako aj odborníkmi v tlačovom centre.
V rámci príprav na predsedníctvo nešlo len o samotnú komunikáciu, ale aj o organizačné
a administratívne zabezpečenie, napríklad bannerov alebo prezentačných spotov predsedníctva,
8
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Ela Rybárová:
„Snažíme sa zostať blízko
k verejnosti, ktorá je dôležitou súčasťou
predsedníctva.“
komplexnú logistiku prezentačných
predmetov, či rokovania a prípravu
zmlúv, týkajúcich sa napríklad slávnostných otváracích koncertov, mobilnej
aplikácie alebo hostiteľského vysielateľa predsedníctva. V neposlednom
rade sú súčasťou odboru prekladatelia,
ktorí zabezpečujú preklady množstva dokumentov, vrátane oficiálnych
publikácií predsedníctva do angličtiny,
francúzštiny a nemčiny, keďže predsedníctvo má dôležitú úlohu komunikovať informácie nielen slovenskej, ale aj zahraničnej verejnosti.
ÚLOHA STYČNÝCH DÔSTOJNÍKOV
Pre výkon SK PRES bolo tiež potrebné personálne posilniť naše ministerstvo, Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli a ostatné útvary štátnej
správy. Súčasťou personálneho posilnenia je aj pôsobenie tzv. sekondovaných diplomatov na našom ministerstve. Ide o diplomatov z iných
členských krajín EÚ, ktorí nám počas SK PRES vypomáhajú. Dôležitú
úlohu plnia styční dôstojníci alebo liaison officers, ktorí zodpovedajú za
sprevádzanie VIP delegácií počas podujatí v Bratislave. Za všetky tieto
úlohy, vrátane rozpočtu SK PRES, zodpovedá odbor horizontálnej
koordinácie (OHOK). Gréta Grečmalová poukázala na to, že „aj napriek
zodpovednej príprave sa objavovali nové problémy a situácie, ktoré bolo
potrebné riešiť týždne a dokonca dni pred začatím predsedníctva. A nové
problémy a situácie, ku ktorým musíme zaujať stanovisko, sa objavujú aj
počas SK PRES.“
KOMUNIKAČNÝ BALÍČEK S PRIORITAMI
Každé predsedníctvo si spomedzi dôležitých európskych tém zvolí priority, ktoré sa počas 6 mesiacov snaží čo najviac posunúť dopredu. Obsahová príprava SK PRES bola v rukách Sekcie európskych záležitostí. Začala
sa už v roku 2015, kedy odbor európskych politík 2 spolu s ostatnými
rezortmi zanalyzoval všetky politiky EÚ a spoločne s holandskými
a maltskými kolegami pripravil program Tria predsedníctiev. Nasledovala
tvorba Východísk programu SK PRES a neskôr samotného 6-mesačného
programu SK PRES. Barbora Ondejčíková uviedla: „Pri príprave týchto
kľúčových dokumentov sme viedli intenzívnu komunikáciu so všetkými
ministerstvami a ostatnými orgánmi štátnej správy. Následne bolo dôležité informovať o predsedníckych víziách naše zastupiteľské úrady, aby
ich mohli predstaviť celému svetu. Preto
sme pripravili komunikačný balíček
s detailnými informáciami o prioritách
SK PRES, power pointovými prezentáciami a podpornými informačnými
dokumentmi.“ Pri tvorbe obsahu
nesmieme obísť kolegov z kancelárie
štátneho tajomníka a splnomocnenca
vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade
EÚ Ivana Korčoka. Ako nám povedala

Barbora Ondejčíková: „Pri
príprave kľúčových dokumentov
sme viedli intenzívnu komunikáciu so všetkými ministerstvami
a ostatnými orgánmi štátnej
správy.“

Katarína Tomková, „práca v kabinete štátneho tajomníka, ktorý je zároveň splnomocnencom vlády SR pre SK PRES a tiež ministrom délegué
pre SK PRES vo vzťahu k európskym inštitúciám, je veľmi dynamická
a náročná. Základnou úlohou kabinetu je zabezpečiť všetko potrebné
pre jeho fungovanie: od podkladov, cez sociálne médiá až po vstupy do
formovania politických priorít.“

Katarína Tomková:
„Základnou úlohou
kabinetu je zabezpečiť
všetko potrebné pre jeho
fungovanie: od podkladov,
cez sociálne médiá až po
vstupy do formovania
politických priorít.“
VÝKON SK PRES SPOLOČNE S BRUSELOM
Samotný výkon predsedníctva je v rukách predovšetkým našich kolegov
na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli. Ich hlavnou úlohou je príprava
a vedenie zasadnutí Rady a jej prípravných orgánov. Ide o zasadnutia
výboru stálych výborov a výboru zástupcov stálych predstaviteľov
(COREPER II a COREPER I) a približne 200 pracovných skupín, ktoré
sa zaoberajú špecifickými otázkami od pôdohospodárstva, cez jadrovú
energetiku až po obranu a bezpečnosť. Súčasne usmerňujú priebeh
týchto rokovaní a usilujú sa o posun v legislatívnych a nelegislatívnych
témach, ktoré sa riešia na európskej úrovni. Predsedníctvo funguje ako
čestný sprostredkovateľ, ktorý sa snaží dosiahnuť konsenzus medzi všetkými členskými štátmi a ostatnými inštitúciami Únie.
HOVORÍME JEDNÝM HLASOM
Ľubica Karvašová zo Stáleho zastúpenia SR v Bruseli tento úrad charakterizovala ako „veľký symfonický orchester, ktorý sa musel naučiť spolu
hrať a zladiť sa, aby hovoril jedným hlasom a bolo mu rozumieť.“
A jedným dychom doplnila: „Keď
ste predsedníctvo, každý v Bruseli
chce poznať vaše zámery, ambície
a hodnotenie atmosféry v EÚ,
svoje kroky s vami konzultovať

Ľubica Karvašová:
„SZ Brusel je ako veľký
symfonický orchester, ktorý
sa musel naučiť spolu hrať
a zladiť sa, aby
hovoril jedným
hlasom a bolo mu
rozumieť.“
a vplývať na vaše rozhodnutia. Nie
sú to len veľvyslanci z členských
štátov Únie, ale aj z tretích krajín,
ľudia z Európskej komisie, Generálneho sekretariátu Rady, Európskeho
parlamentu, z medzinárodných aj mimovládnych organizácií, asociácií,
think-tankov a ďalší. Absolvovali sme aj pre Slovensko netradičnejšie
stretnutia, napríklad s Gibraltárom alebo Normandskými ostrovmi, pri
ktorých sú veľmi dôležité osobitosti ich vzťahov s EÚ. Pre predsedníctvo v Bruseli je kľúčové ostať verný princípu čestného sprostredkovateľa
a byť schopný nachádzať kompromisy.“
Ďakujeme kolegom za to, že sa s nami podelili o svoje skúsenosti
a postrehy. A všetkým, ktorí sa podieľajú na výkone SK PRES, želáme
úspešné a bezproblémové dobehnutie do blížiaceho sa cieľa.
Gabriela Sabelová
• Fotografie z archívu respondentov.
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PREDSTAVUJEME NOVÉHO ŠTÁTNEHO TAJOMNÍKA LUKÁŠA PARÍZKA

Slovensko má potenciál posúvať sa ďalej
„Keďže
v nasledujúcich
rokoch sa očakáva
výrazný rast trhov
mimo EÚ, považujem
za dôležité
hľadať priestor
pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj
diplomatických
stykov Slovenska
v týchto teritóriách.
To si vyžaduje
personálne
nasadenie celého
rezortu.“
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Vstúpili ste do vysokej diplomacie krátko pred
tridsiatkou. Kedy ste sa začali zaujímať o zahraničnú politiku?
Príznačne v rokoch, kedy sa začala obdivuhodná cesta
našej krajiny. Na prelome storočia sa Slovensko ocitlo
na križovatke medzinárodného ukotvenia. Definitívne sme sa etablovali v medzinárodných štruktúrach
akými sú EÚ a NATO. Celé toto obdobie a vstup Slovenska do Európskej únie boli vtedy aj výnimočným
emotívnym zážitkom pre dvadsaťročných ľudí, medzi
ktorých som patril. Od detstva som sa učil cudzie
jazyky a mal som ambíciu študovať v zahraničí.
Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov
bol svetovo známy pre svoju úroveň a kvalitu výuky
cudzích jazykov a v poslednom ročníku na gymnáziu
som získal štipendijné miesto, určené pre Slovákov na
tejto diplomatickej vysokej škole.
Prestížny Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov (MGIMO) ste absolvovali
v roku 2012. Čím bolo pre vás štúdium v Moskve
zaujímavé?
Moskovský inštitút patrí v štruktúrach medzinárodného vzdelávania medzi najprestížnejšie univerzity, a to
aj vzhľadom na jazykovú prípravu svojich absolventov. Takže mojím prvým krokom k diplomacii
boli práve cudzie jazyky a špecializoval som sa na
medzinárodné vzťahy so zameraním na arabský jazyk.
Počas šiestich rokov štúdia som stretol výnimočných
prednášajúcich v oblasti medzinárodných vzťahov,
ktorí mali dlhoročné skúsenosti z riadiacich pozícií
v súkromných a štátnych organizáciách, a priamo

participovali na globálnych procesoch. Moji spolužiaci
pochádzali z rôznych krajín a reprezentovali rozdielne
spoločenské a politické zriadenia, ale spoločný pre
nás všetkých bol neuveriteľný čas, keď svet zažíval
ekonomický rast. Zároveň do všetkých oblastí začali
prenikať technológie, ktoré menili nielen komunikáciu, ale boli aj na začiatku mnohých politických
zmien. Verili sme, asi ako každá nová generácia, že sa
začína nová etapa svetového zriadenia.
Po skončení štúdia vaše prvé kroky smerovali do
Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu
v Európe. Prečo práve tam?
Bola to úspešná diplomová práca o terorizme, ktorá
ma priviedla na stáž v Sekretariáte OBSE, priamo
do Úradu boja proti terorizmu, kde som potom aj
začal pracovať. Bol som súčasťou širokého tímu,
ktorý pracoval na stratégii odvrátenia nadnárodných
hrozieb, čo bolo a zostáva jednou z kľúčových misií
OBSE. Vtedajšia svetová situácia a pracovné úlohy
ma priviedli k bezpečnostnej problematike, vrátane
rôznych prejavov vedúcich k terorizmu. Tejto téme
som sa začal venovať cielene.
Z Viedne ste sa vrátili na Slovensko a vo vašom
životopise je zapísané Ministerstvo obrany SR...
Začínal som ako analytik a následne som dostal
výnimočnú príležitosť na odbore medzinárodných
vzťahov – mal som v kompetencii komunikáciu
s vojenskými pridelencami akreditovanými v Slovenskej republike. Bola to oblasť, ktorá sa označuje ako
v modernej terminológii ako vojenská diplomacia.

Mal som možnosť vidieť vojenskú techniku, naše kasárne, streľby
a medzinárodné vojenské cvičenia, čo ma prirodzene lákalo, keďže som
zažil najvyššiu odbornú úroveň.
Keď vás vymenovali za štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, nemali ste ani tridsať
rokov. V akej životnej a profesionálnej situácii vás zastihla táto
príležitosť?
Som členom Slovenskej národnej strany, ktorá tento post získala ako
súčasť koaličných dohôd. Je celkom bežné obsadzovať posty ministrov,
respektíve štátnych tajomníkov, politickými nominantmi. Moji kolegovia
v rezorte diplomacie, či už to je minister Sebastian Kurz v Rakúsku alebo
štátny tajomník Levente Magyar v Maďarsku, mali v čase svojho nástupu
do funkcie iba 27 rokov. Mám za to, že nominácie vznikajú po zrelej úvahe a zároveň s dôverou, že mladí ľudia majú silu a ambície posúvať svoju
krajinu ďalej. Výzvu som bez váhania prijal, pretože diplomaciu vnímam
nielen ako profesionálnu realizáciu, ale aj ako vzťah k svetu.
A od septembra už mám tridsať rokov...

Pri svojom nástupe ste deklarovali ako jednu z priorít agendu
zahraničných Slovákov. V čom spočívajú jej piliere?
Mám záujem nadviazať na dobré tradície spolupráce s krajanskou komunitou vo svete a posilniť inštitucionálne a faktické väzby. Prístup
k zahraničným Slovákom by mal byť vyvážený a férový. Každá krajina
je špecifická a potreby generácií Slovákov v zahraničí sa líšia. Najdôležitejšie však je, aby vnímali podporu materského štátu. Mojím zámerom je
osloviť mladú generáciu Slovákov, žijúcich, študujúcich alebo pracujúcich
vo svete. Iniciovali sme zriadenie Rady vlády pre krajanské otázky, kde sú
zastúpené viaceré ministerstvá a vznikajú nové formy spolupráce
a podpory našich krajanov.
Naše predsedníctvo v Rade Európskej únie sa končí v decembri,
ale vývoj vo svetovej politike nedovolí oddychovať. Aké závažné
úlohy čakajú našu diplomaciu?
Keďže v nasledujúcich rokoch sa očakáva výrazný rast trhov mimo
EÚ, považujem za dôležité hľadať priestor pre hospodársku spoluprácu a rozvoj diplomatických stykov Slovenska v týchto teritóriách.
To si vyžaduje personálne nasadenie celého rezortu, aby sme dokázali
presadiť záujem Slovenska v ostrej konkurencii. Dôležité je mať kvalitne
obsadené náročné vyslania do exotických krajín, akými sú napríklad Irán,
Nigéria, Brazília alebo Vietnam. Všetko je však o ľuďoch a preto budem
podporovať mladých kolegov. Snažím sa, aby zamestnanci na referentských pozíciách mali možnosť sprevádzať ma na zahraničných cestách,
keďže zodpovedajú za spracovanie agendy a potrebujú aj spätnú väzbu
zo stretnutí.
Čomu sa zvyknete venovať po práci, ak vám ostane voľný čas?
Prezradím, že ste sa narodili v populárnej bratislavskej mestskej
časti Rača a vaša rodina má dokonca vlastnú vinicu. Aká bola tento
rok úroda?
Stále sa zmenšujúci voľný čas venujem priateľke a rodine. Športujem,
hrám futbal a hokej, prípadne idem na bicykel alebo do posilňovne.
A úroda? Tento rok naozaj dobrá! Nedávno sme mali oberačku, na ktorej
sa pravidelne zúčastňujem.

Do vysokej politiky ste prišli z externého prostredia a s medzinárodnými skúsenosťami. Viac ako pol roka rýchlo ubehlo, stihli ste
sa už ,,udomácniť“?
Ako štátny tajomník mám česť pracovať s profesionálmi, ktorí absolvovali niekoľko výjazdov v zahraničí. Mnohí z nich sú veľvyslanci. Oceňujem, že sú to odborníci, ktorí ma inšpirujú a učia.

• Portréty: Tomáš Bokor, MZVaEZ SR.
• Vpravo dole: Štátny tajomník L. Parízek počas vystúpenia na
konferencii Globsec 2016. Foto: Globsec.

Využívate v práci arabčinu?
Veľvyslanci Egypta, Alžírska, Iraku, Palestíny či Sudánu vždy ocenia,
keď pri zdvorilostných prijatiach používam arabčinu a výsledkom vždy
bol zvýšený záujem z ich strany. Verím, že postupne si doplním slovnú
zásobu a začnem s aktívnou komunikáciou, keďže som v ostatných rokoch som nemal toľko príležitostí. Ako som sa dozvedel, na ministerstve
máme celkom slušný počet arabčinárov.
Do vašej kompetencie spadá aj hospodárska diplomacia a rozvojová spolupráca. Kde vidíte priestor pre nové aktivity?
Keďže slovenský export je zameraný prevažne na trh EÚ, budem podporovať jeho diverzifikáciu. Producenti by mali smerovať aj na rýchlo
rastúce trhy mimo EÚ, medzi ktoré patrí napríklad región juhovýchodnej a východnej Ázie a teraz sa otvárajúci Irán. Pokiaľ ide o rozvojovú
spoluprácu, zúčastnil som sa na Svetovom humanitárnom summite
v Istanbule a navštívil utečenecký tábor v Libanone. Zúčastňujem sa na
zasadnutiach rozvojového segmentu Rady EÚ pre zahraničné veci. Budem aktívne presadzovať, aby počas SK PRES vznikol čo najskôr fond
pre udržateľný rozvoj so zameraním na pomoc krajinám Severnej Afriky
a Blízkeho východu, odkiaľ čelíme silným migračným vlnám.
SVET A MY
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Východné partnerstvo je naďalej prioritou
Východné partnerstvo je názov projektu Európskej únie, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky na
politické pridruženie a prehĺbenie hospodárskej integrácie medzi EÚ a partnerskými krajinami
východnej Európy – Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou.
Bolo inaugurované na summite v Prahe v máji roku 2009 a pôvodnú bilaterálnu úroveň vzťahov
členských štátov Únie s partnerskými krajinami rozšírilo o multilaterálnu dimenziu spolupráce.

C
•Summit Východného
partnerstva 22. mája
2015 v Rige.

ieľom Východného partnerstva je stabilizácia
regiónu prostredníctvom jeho modernizácie,
podpory demokracie a ochrany ľudských
práv, dobrej správy vecí verejných, trhovej ekonomiky
a rastu prosperity. Do základov projektu boli
vložené princípy spoločnej zodpovednosti všetkých
participujúcich strán a princíp pozitívnej diferenciácie
a podmienenosti pod heslom „viac za viac“, ktorý
oceňuje najprogresívnejšie partnerské krajiny.
Financovanie aktivít Východného partnerstva je
zabezpečené z rozpočtu EÚ, príspevkami členských
a ďalších partnerských štátov, medzinárodných
finančných inštitúcií a súkromného sektora.

ÚNIA PONÚKA TRI ZÁKLADNÉ BALÍČKY
Vrcholným orgánom Východného partnerstva je
summit v zložení hláv štátov a predsedov vlád. Zasadá
spravidla raz za dva roky, pričom určuje strategické
zameranie projektu. Praktická spolupráca v rámci
Východného partnerstva sa realizuje v rámci štyroch
tematických platforiem, ktorým predsedá Európska
komisia. Najnižšou úrovňou sú expertné panely.
Základná ponuka EÚ Východným partnerom obsahuje tri balíčky:
1. možnosť podpísať Dohodu o politickom pridružení (Association
Agreement);
2. možnosť vytvoriť s úniou Prehĺbenú a komplexnú zónu voľného
obchodu (DCFTA);
3. ponuka vízovej liberalizácie (po splnení podmienok Akčného
plánu pre vízovú liberalizáciu).
Implementácia všetkých troch balíčkov od začiatku predpokladala
uskutočnenie hĺbkových a komplexných reforiem v partnerských
krajinách, samozrejme s odbornou a finančnou podporou EÚ.
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Napriek tomu, že zo strany niektorých partnerov sa
neskôr ozvali kritické hlasy s argumentom, že program
bol ponúknutý ako „konfekcia“ a nevyhovoval tak
všetkým krajinám presne na mieru, postup EÚ bol
logický – partnerom ponúkla rovnaké východiská
a možnosť postupnej prirodzenej diferenciácie, ktorá
zohľadní ich špecifické priority a záujmy.
ČO VÝCHODNÉ PARTNERSTVO NIE JE
Je potrebné zdôrazniť, že Východné partnerstvo
nebolo vytvorené s cieľom ponúknuť partnerom víziu
vstupu do Únie v zmysle čl. 49 Zmluvy o EÚ, ktorý
hovorí o perspektíve členstva v EÚ pre každý európsky
štát, ktorý spĺňa definované kritériá.
Otázka, akým spôsobom by EÚ mala v budovaní
ďalších vzťahov s partnermi postupovať po naplnení
stanovených cieľov projektu, tak prirodzene periodicky
zaznieva na mnohých rokovacích fórach Východného
partnerstva. Únia zatiaľ spoločnú odpoveď na túto
otázku nenašla, a to ani napriek tomu, že traja
z partnerov – Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina – svoj
strategický záujem o perspektívu členstva v EÚ medzičasom jasne deklarovali.
NIEKTORÉ MÍĽNIKY A CESTOVNÁ MAPA
Varšavský summit Východného partnerstva v roku
2011 zvýraznil potrebu intenzívnejšieho dialógu
a spolupráce v otázkach medzinárodnej bezpečnosti,
vrátane možnej participácie východných partnerov
v civilných a vojenských operáciách EÚ. Dôležité bolo
aj položenie základov pre prijatie Cestovnej mapy pre
Východné partnerstvo, ktorú Európska služba pre vonkajšiu činnosť a Európska komisia vydali v máji 2012.
Dokument predstavil komplexný program bilaterálnych a multilaterálnych aktivít partnerstva do ďalšieho
summitu, ktorý sa uskutočnil v roku 2013 vo Vilniuse.
Prijal spoločné vyhlásenie ako hodnotiaci a programový dokument partnerstva na obdobie ďalších dvoch
rokov. Súčasne boli parafované dohody o politickom
pridružení a ekonomickej integrácii (AA/DCFTA)
s Gruzínskom a Moldavskom.
Atmosféru summitu negatívne poznačilo odloženie
parafovania dohody s Ukrajinou na žiadosť vtedajšieho
prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyča. Toto rozhodnutie sa stalo bezprostredným spúšťačom udalostí,
ktoré o niekoľko neskôr mesiacov vstúpili do análov
ako kyjevský Majdan.
PRVÉ HMATATEĽNÉ VÝSLEDKY
Moldavsko sa v marci roku 2014 stalo prvým z partnerov, voči ktorému na základe splnenia potrebných
kritérií EÚ zrušila vízovú povinnosť. Historickou
udalosťou sa stal podpis dohôd o politickom pridružení a ekonomickej integrácii medzi EÚ a Gruzínskom,

Moldavskom a Ukrajinou. Predbežná implementácia
dohôd sa začala na jeseň 2014 s tým, že Ukrajina
implementáciu ekonomickej časti odložila do začiatku
roka 2016 s odôvodnením potreby adaptačného
obdobia a rokovaní s Ruskou federáciou.
Doteraz posledný summit Východného partnerstva
sa konal minulý rok v Rige a potvrdil pokračovanie
spolupráce so všetkými šiestimi partnermi napriek
prehlbujúcej sa diferenciácii. Takisto pokračovanie
konsolidácie diferencovaných a na mieru šitých vzťahov EÚ s partnerskými krajinami. Cieľom prehĺbenej
spolupráce je napomôcť posilnenie odolnosti partnerských krajín a ich schopnosti odolávať vnútorným
a vonkajším tlakom, a tým prispieť k stabilite regiónu.
Po tom, ako v decembri roku 2015 Európska
komisia konštatovala, že Gruzínsko a Ukrajina splnili
podmienky akčného plánu pre vízovú liberalizáciu,
v marci tohto roka zverejnila návrh na zavedenie
bezvízového styku vo vzťahu k nim. Realita však
priniesla komplikácie, vyplývajúce z kontextu súčasnej
migračnej krízy, ktorá tento proces spomalila.
Komplikácie neobišli ani nadobudnutie účinnosti
Asociačných dohôd – zatiaľ čo s Gruzínskom
a Moldavskom dohody nadobudli účinnosť 1. júla
2016, ratifikácia dohôd s Ukrajinou je predbežne
zablokovaná výsledkami aprílového poradného referenda v Holandsku.
AKTIVITY SK PRES 2016
Región za našimi východnými hranicami bol
a zostáva jednou z našich zahraničnopolitických
priorít. Je preto prirodzené, že vzťahy s týmto regiónom boli zaradené aj medzi priority slovenského
predsedníctva v Rade EÚ. Preto s cieľom posilnenia
neformálneho dialógu s Východnými partnermi
predsedníctvo zorganizovalo tri podujatia na úrovni
ministrov.
Stretnutie ministrov spravodlivosti Východného
partnerstva v Bratislave 7. júla 2016. Partneri ocenili
praktický zúžený formát stretnutia (Východní partneri, SK PRES, Malta, Európska komisia, Európska
služba pre vonkajšiu činnosť), ktorý vytvoril priestor
na otvorenú diskusiu. Podujatie prispelo k prehĺbeniu
spolupráce s Východnými partnermi v kľúčových
oblastiach, akými sú boj proti korupcii a reforma
súdnictva.
Neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí
v Bratislave 3. septembra 2016. Diskusia ministrov
potvrdila záväzky členských krajín EÚ i Východných
partnerov, ako i to, že Východné partnerstvo zostáva
jednou z priorít vonkajšej politiky EÚ. Ocenené
boli individuálny prístup EÚ k partnerom a programy praktickej spolupráce, zo slabín programu bola
zmienená pretrvávajúca nedostatočnosť strategickej
komunikácie.
Stretnutie ministrov životného prostredia v Luxemburgu 18. októbra 2016 spoločnou deklaráciou
potvrdilo záväzok posilniť spoluprácu v oblasti životného prostredia, zmeny klímy a udržateľného rozvoja.
Deklarácia bude základnou platformou pre ďalšie
prehĺbenie sektorovej spolupráce, najmä s dôrazom
na implementáciu udržateľných cieľov OSN (SDGs)
a záväzkov vyplývajúcich z Parížskej klimatickej
dohody.

V septembri 2016 Slovensko tiež pristúpilo
k zvereneckému fondu EÚ pre Východné partnerstvo,
cieľom ktorého je podpora účasti Východných partnerov na aktivitách Spoločnej bezpečnostnej
a obrannej politiky EÚ. SR do fondu prispeje sumou
20-tisíc eur.
IDE O STABILITU A BEZPEČNOSŤ
V porovnaní s rokom 2009, kedy bolo Východné
partnerstvo odštartované, sa situácia v EÚ a za jej
východnými (i južnými) hranicami zásadne zmenila.
Únia v posledných rokoch čelí mnohým vnútorným
i vonkajším výzvam, akými sú napr. migračná kríza,
terorizmus, ale i vysoká nezamestnanosť a nárast
radikalizmu. Napriek tomu je nutné, aby Východné
partnerstvo zostalo medzi našimi prioritami.
Prinajmenšom preto, lebo bezpečnosť EÚ je neoddeliteľne previazaná so stabilitou a bezpečnosťou
v našom bezprostrednom susedstve, vrátene východného. EÚ sa týmto zmenám musí prispôsobiť zvýšením pružnosti svojich nástrojov, nie však ústupom od
základných princípov. V stávke je nielen budúcnosť
programu Východné partnerstvo, ale aj kredibilita
samotnej Únie a jej Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.
Faktom zostáva, že traja z Východných partnerov
dosiahli politické limity programu a deklarovali svoj
záujem usilovať o členstvo v EÚ. Východné partnerstvo však takúto perspektívu neponúka a dosiahnutie
konsenzu EÚ o jej ponúknutí nie je v najbližšom
období v súčasných podmienkach pravdepodobné.
Napriek tomu by EÚ nemala dopustiť, aby Východné
partnerstvo postupne skĺzlo do polohy „technického
projektu“. Naopak, jeho politický charakter je potrebné zachovať. Na to však program potrebuje novú
politickú víziu.
Dušan Dacho

Otázka, akým
spôsobom by EÚ
mala v budovaní
ďalších vzťahov
s partnermi
postupovať
po naplnení
stanovených cieľov
projektu, tak
prirodzene periodicky
zaznieva na mnohých
rokovacích fórach
Východného
partnerstva.

•Minister M. Lajčák pred
neformálnym stretnutím
ministrov zahraničných vecí
vecí 3. septembra 2016
v Bratislave. Foto: Tomáš
Bokor, MZVaEZ SR.
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• Rokovanie s prispievateľmi do misie Rozhodná podpora (Resolute
Support Mission, RSM) v Afganistane. Zľava minister obrany USA Ash
Carter, prezident USA Barack Obama, prezident Afganistanu Mohammad Ashraf Ghani a generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Foto:
NATO.

Ohliadnutie sa za
summitom NATO
vo Varšave
V dňoch 8. – 9. júla 2016 sa uskutočnil vo Varšave prelomový summit Organizácie
Severoatlantickej zmluvy (NATO). Aké konkrétne výsledky priniesol?

S

ummitu predchádzal podpis Spoločnej deklarácie o zintenzívnení spolupráce medzi NATO a EÚ v oblasti bezpečnosti, ktorá poskytuje silný mandát na zintenzívnenie spolupráce medzi
dvomi inštitúciami vo viacerých oblastiach, ako sú čelenie hybridným
hrozbám, operácie, vrátane námorných a boja proti migrácii, kybernetická obrana a bezpečnosť, posilnenie spolupráce v obrannom
priemysle, koordinácia cvičení, a ďalšie.
Medzi tohtoročné kľúčové témy na summite patrilo posilnenie
obrany a odstrašenia (defence and deterrence). Spojenci prijali balík
opatrení na posilnenie kolektívnej obrany predovšetkým na východnom krídle, rovnako diskutovali aj o možnostiach posilnenia obrany
a odstrašenia na juhu – pred hrozbami iného charakteru, ktoré predstavujú neštátni aktéri.

POSILNENIE KOLEKTÍVNEJ OBRANY
Najzásadnejším rozhodnutím v oblasti posilnenia kolektívnej obrany
však bolo schválenie posilnenej predsunutej prítomnosti (enhanced
forward presence) Aliancie v Poľsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku
prostredníctvom umiestnenia mnohonárodnej práporovej skupiny
pod vedením tzv. rámcovej krajiny (USA v Poľsku, Nemecko v Litve,
Kanada v Lotyšsku a Spojené kráľovstvo v Estónsku). Cieľom tohto
opatrenia je odradiť potenciálneho vyzývateľa od prípadného útoku
signalizovaním politickej vôle a pripravenosti Aliancie na kolektívnu
reakciu.
Spojenci už na summite vo Walese (september 2014) deklarovali
záväzok (Defence Investment Pledge) zastaviť pokles výdavkov na
obranu, navýšiť výdavky v súlade s rastom HDP a smerovať ich
k dosiahnutiu úrovne 2 % HDP v horizonte desiatich rokov. Slovenská republika sa s plnením záväzku nachádza na 5. mieste medzi
spojencami; obranný rozpočet v roku 2015 dosiahol 1,14 % HDP
a na rok 2016 je predpoklad 1,16 %, čo predstavuje druhé po sebe
idúce medziročné navýšenie. Lídri Aliancie sa zhodli na nutnosti
pokračovať v implementácii záväzkov z Walesu.

DVA PILIERE PRÍSTUPU K RUSKU
Vzťahom s Ruskom bola venovaná diskusia s účasťou Švédska, Fínska a zástupcov EÚ. V diskusii vládla zhoda, že želaným stavom by
bol partnerský vzťah s Ruskom, o budovanie ktorého sa NATO usilovalo po viac ako dve desaťročia. Avšak správanie Ruska, predovšetkým počínajúc rokom 2014, vrátane nezákonnej a nelegitímnej anexie
Krymu a ďalších krokov, ktoré destabilizujú bezpečnosť v Európe
a euroatlantickom priestore, nevytvára podmienky nutné pre partnerský vzťah. Za daných okolností spojenci potvrdili dva piliere prístupu
NATO voči Rusku: posilnenie kolektívnej obrany NATO na strane
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jednej a pokračovanie dialógu na strane druhej. Praktická spolupráca
medzi NATO a Ruskom zostáva prerušená, pokým sa prístup Ruska,
predovšetkým na Ukrajine, nezmení.

KOMPLEXNÝ BALÍK PRE UKRAJINU
Na rokovaní Komisie NATO – Ukrajina spojenci potvrdili podporu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny, odsúdili trvajúcu
nelegitímnu ruskú anexiu Krymu, podporu separatistov a otvorenú
intervenciu na východe krajiny. Zdôraznili, že konflikt má naďalej výlučne politické riešenie a v praktickej rovine spojenci potvrdili prijatie
Komplexného balíka pomoci NATO Ukrajine. Základ balíka tvorí
šesť Zvereneckých fondov NATO pre Ukrajinu a ďalšie programy
pomoci. Prezident SR Andrej Kiska oznámil, že SR sa ujíma vedenia
najnovšieho Zvereneckého fondu NATO pre Ukrajinu pre oblasť
odmínovania a likvidácie nástražných výbušných systémov.

MISIA RSM V AFGANISTANE ZOSTÁVA
Pokiaľ ide o rokovanie s prispievateľmi do misie Rozhodná podpora
(Resolute Support Mission, RSM) v Afganistane za účasti Japonska,
Kórejskej republiky, viacerých medzinárodných organizácií a Afganistanu, spojenci potvrdili, že misia zostane v Afganistane aj po roku
2016 vo forme flexibilnej regionálnej prítomnosti.
Na žiadosť vlády Iraku Aliancia rozhodla o presunutí časti výcviku
irackého vojenského personálu zo susedného Jordánska priamo do
Iraku. Spojenci tiež rozhodli o poskytnutí aliančných prieskumných
lietadiel AWACS na podporu vzdušných operácií Globálnej koalície
proti ISIL/Daíš.

KONTROLA NELEGÁLNEJ MIGRÁCIE
V súvislosti s výzvami, spojenými s nelegálnou migráciou, spojenci
ocenili výsledky námornej aktivity NATO v Egejskom mori, ktorá
sa z podnetu Nemecka, Grécka a Turecka realizovala od februára
2016 na podporu agentúry EÚ Frontex a pobrežných stráží oboch
krajín. Aktivita napomohla v spoločnom úsilí dostať pod kontrolu
nelegálne migračné toky. Členské štáty tiež rozhodli o začatí novej
námornej operácie Morský strážca (Sea Guardian) v Stredozemnom
mori, ktorá nahradila doterajšiu operáciu Aliancie v tomto
priestore – Aktívne úsilie (Active Endeavour).
Na záver rokovania prijali členské krajiny spoločnú deklaráciu, kde
sú zhrnuté všetky aktivity a zámery Aliancie pre nasledujúce obdobie.
Ďalší summit sa očakáva v roku 2017 a bude spojený s otvorením
novej budovy NATO a nástupom novej americkej administratívy.
Radoslav Kusenda

List z Tel Avivu
V

Tel Avive nepotrebujete dáždnik aj niekoľko mesiacov a tento rok sme nevideli dážď
dokonca od júna do novembra. Slovné spojenie „zlé počasie“ má preto pre domácich
obyvateľov trocha iný význam a určite nie je spojené s príchodom dažďov, skôr naopak.
Ak však pri návšteve Izraela s obavami očakávate vyprahnutú a nehostinnú krajinu, budete príjemne prekvapení. Pretože za takou by ste museli cestovať trocha južnejšie od Tel Avivu, do Judskej
alebo Negevskej púšte. Prípadne by ste sa museli presunúť v čase o 70 rokov dozadu, keď Izraelský štát vznikol a trpel vážnym nedostatkom vody.
Dnes žije v Izraeli desaťnásobne viac obyvateľov ako v roku 1948 (vyše 8 miliónov), ale najvzácnejšej tekutiny má krajina prebytok. Len odsoľovaním získava viac ako 40 % pitnej vody. Vďaka
recyklácii odpadových vôd a inovatívnemu systému zavlažovania Izrael vodu dokonca vyváža,
najmä do Jordánska. Izraelský export technológií v oblasti vodného manažmentu dosahuje 3 miliardy USD ročne a je zároveň jednou z hlavných komodít izraelskej pomoci rozvojovému svetu.
So slovenskou rozvojovou pomocou (SlovakAid) má viacero prienikov v rôznych častiach sveta.
Aj preto bol v septembri tohto roka spustený prvý spoločný projekt slovensko-izraelskej spolupráce s krajinami Východného partnerstva, zameraný na podporu podnikania. Slovenskí a izraelskí
lektori sa svojimi skúsenosťami vhodne a zaujímavo dopĺňali a účastníci projektu sa zhodli, že by
bolo dobré v tejto pilotnej aktivite pokračovať.
Hostia, ktorí k nám prichádzajú zo Slovenska, musia občas korigovať svoje očakávania a predstavy o Izraeli. Niektorí sú napríklad sklamaní, keď nestretnú voľne sa pasúce stáda tiav, ktoré spájajú s typickým koloritom
Blízkeho východu. O to viac sú však konfrontovaní s nekonečnými kolónami áut, pri ktorých sú ranné dopravné zápchy
v Bratislave len jemným spomalením plynulej premávky. Osemprúdovou tepnou Tel Avivu, diaľnicou Ayalon, prejde
denne viac ako 700-tisíc áut, pričom ich priemerná rýchlosť počas špičky je len 11 km za hodinu. Presun na ťave by bol
v tomto prípade určite efektívnejší.
Možno aj preto vznikla práve v Izraeli jedna z komerčne najúspešnejších komunitných dopravných aplikácií Waze,
ktorá odbremeňuje najvyťaženejšie dopravné uzly a je dobre známa aj slovenským motoristom. Mimochodom, tvorca
tejto aplikácie, podnikateľská ikona Uri Levin, bol 2. decembra 2016 hosťom 6. ročníka Start-up Awards v Bratislave.
Jeho návšteva len potvrdzuje, že spolupráca medzi Slovenskom a Izraelom v oblasti inovácií získava na dynamike.
V auguste bola vyhlásená historicky prvá výzva na predkladanie spoločných slovensko-izraelských projektov priemyselného výskumu a vývoja s rozpočtom 2 milióny eur. Potešila nás aj úspešná účasť štyroch slovenských start-upov na
najväčšom inovačnom veľtrhu v Izraeli, ktorý sa konal v septembri tohto roka v Tel Avive a Slovensko na ňom malo
po prvýkrát vlastný stánok. Izrael s viac ako päťtisíc start-upmi je považovaný za veľmoc v tejto oblasti a Slovensko
má veľký potenciál využiť osvedčený izraelský know-how na vybudovanie si vlastného, efektívneho start-upového
ekosystému.
Inšpiráciu možno nájsť aj v iných oblastiach. Aj keď 60 % krajiny tvorí púšť, od vzniku Izraelského štátu bolo
v krajine vysadených viac ako 185 miliónov stromov. Najväčší les s názvom Yatir sa nachádza v polopúštnej oblasti,
kde spadne menej ako 300 mm zrážok ročne. Traduje sa, že experti, ktorých prvý izraelský premiér Ben Gurion poveril
výsadbou lesa, tvrdili, že v týchto podmienkach stromy neporastú a navrhovali vymeniť lokalitu. Ben Gurion namiesto
toho vymenil expertov. Dnes zaberá Yatir 30 štvorcových kilometrov a jednu z jeho častí dokonca nazvali Slovenský les.
Umelo vysadené izraelské lesy však zďaleka nemajú atmosféru tých slovenských a pri prechádzke nimi ihneď pochopíte, prečo Izraelčania s takým nadšením navštevujú slovenskú prírodu. Záujem o Slovensko v Izraeli sa za posledné dva
roky zdvojnásobil. Prispeli k tomu pravidelné charterové lety do Bratislavy i Popradu, účasť slovenských cestovných
kancelárií na veľtrhoch v Izraeli, ako aj pozitívne spravodajstvo o turistických destináciách na Slovensku v izraelských
médiách. No najlepšou reklamou pre slovenský cestovný ruch sú referencie spokojných izraelských turistov, ktoré sa šíria
najmä sociálnymi sieťami.
Slovensko je pre Izraelčanov príjemným prekvapením a platí to aj naopak. Dobrý základ pre zbližovanie oboch krajín.
Peter Hulényi, veľvyslanec Slovenskej republiky v Izraelskom štáte

• Prvý slovenský stánok na najväčšm inovačnom
veľtrhu v Izraeli 27. septembra 2016. Všetky foto:
archív P. Hulényiho.
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• V „slovenskom lese“ v Yatir (s českým
veľvyslancom I. Schwarzom.

Izrael s viac
ako päťtisíc
start-upmi je
považovaný
za veľmoc
v tejto oblasti
a Slovensko
má veľký
potenciál využiť
osvedčený
izraelský
know-how na
vybudovanie
si vlastného,
efektívneho
start-upového
ekosystému.

• Vernisáž výstavy Y. Dojca „Last Folio“,
ktorú otvoril 12. septembra 2016 minister
kultúry SR M. Maďarič a poslanec F. Šebej
(na fotke v strede je autor výstavy Y. Dojc).

16+1 – formát spolupráce SVE s Čínou

Vzhľadom na hospodársku dynamiku a rastúci význam Čínskej ľudovej republiky v globálnej ekonomike,
vzťahy medzi Čínou a európskymi krajinami sú stále previazanejšie. Rastie výmena návštev na vysokej
úrovni, rozširuje sa hospodárska a obchodná spolupráca, napreduje zbližovanie na občianskej úrovni.

• Pre Slovenskú
republiku stretnutie
v Suzhou v roku 2015
znamenalo impulzy
pre ďalší posun
praktickej spolupráce
s ČĽR s dôrazom na
ekonomickú dimenziu.
Na snímke panoráma
mesta Suzhou.
Foto: HelloRF Zcool/
Shutterstock.

V

zťahy medzi Čínou a krajinami strednej
a východnej Európy si pod záštitou vzťahov
medzi Európskou úniou a Čínou našli svoju cestu
k posilňovaniu, sú stále bohatšie a rozvíjajú spoluprácu
vo viacerých smeroch.
Doterajšie stretnutia najvyšších predstaviteľov potvrdili
potrebu rozvoja pragmatickej, efektívnej, vzájomne výhodnej kooperácie tak v hospodárskej, ako aj vedecko-technickej oblasti. Mechanizmus spolupráce Čínskej ľudovej
republiky (ČĽR) + 16 krajín strednej a východnej Európy
(ďalej SVE) podporuje ekonomickú spoluprácu
a partnerstvo pre politické, kultúrne, akademické, inovačné
a ďalšie aktivity.

POTENCIÁL PREPOJENIA EÚ S ČÍNOU
Čínska iniciatíva vytvorenia štruktúrovaného dialógu
16 krajín strednej a východnej Európy s ČĽR, tzv. platforma 16+1, predstavuje pre Slovensko pravidelnú možnosť
kultivovania relatívne vysokej a intenzívnej úrovne kontaktov s celou administratívou ČĽR. Formát tejto spolupráce
zahŕňa nasledovné krajiny strednej a východnej Európy:
Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko,
Macedónsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko,
Slovinsko, Srbsko.
Vytvorením platformy sa ČĽR podarilo prepojiť región
strednej a východnej Európy po inej osi ako sme tradične
zvyknutí, a to zo severu na juh a vytvoriť tak potenciál
a príležitosť konektivity týchto krajín aj v kontexte projektov ich zapojenia do budovania novodobej Hodvábnej
cesty (iniciatívy „Jeden pás, jedna cesta“). Iniciatíva je
jednou z kľúčových iniciatív prezidenta ČĽR Xi Jinpinga
16
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a má za cieľ vybudovať lepšie prepojenie a výrazne zvýšiť
obchodnú výmenu medzi Čínou, Áziou a Európou,
s potenciálom aj pre prehĺbenie vzťahov EÚ – Čína
(okrem iného prepojenie EÚ projektov ako je TEN-T
a tzv. Junckerov investičný plán s Hodvábnou cestou).
Spoluprácu tohto formátu odštartovalo hospodárske
fórum v Budapešti (jún 2011). Celkom sa už uskutočnili
štyri výročné stretnutia premiérov ČĽR+SVE – vo Varšave
(2012), Bukurešti (2013), Belehrade (2014) a v Suzhou
(2015). Hlavným cieľom aktivít formátu je posilnená spolupráca s dôrazom na ekonomickú oblasť. Čína vychádza
z „12-bodového plánu rozšírenej spolupráce“ (Varšava,
apríl 2012), ktorého ústrednou ambíciou je ponuka úverovej linky čínskej vlády pre spoločné projekty v krajinách
SVE.

SLOVENSKO MÁ KONKRÉTNE PROJEKTY
Platforma 16+1 vytvára priestor na interakciu medzi
Slovenskom a Čínou na rôznych úrovniach a v rôznych
sektorových politikách. Slovenská republika sa primárne
orientuje na aktivity v oblasti investícií, vedy a výskumu,
ale aj v obchodnej oblasti. Témami záujmu sú zabezpečenie účasti slovenských firiem na dopravných projektoch
spájajúcich ČĽR a Európu, projekty v energetike (výstavba
elektrárne Ipeľ), medzinárodná prepojiteľnosť a logistika
(využitie kapacít dopravných terminálov na východnom
Slovensku a v Žiline, letiska Bratislava a vodnej cesty po
Dunaji), lepšie využívanie synergického prepojenia existujúcich finančných nástrojov (Slovak Investment Holding,
Eximbanky s čínskymi finančnými inštitútmi), ako aj
spolupráca v oblasti poľnohospodárstva, informačných
technológií a cestovného ruchu.

Konkrétnym príspevkom Slovenskej republiky do
spolupráce v rámci formátu 16+1 je výstup
2. Sympózia ČĽR+SVE o inováciách, technologickej
spolupráci a medzinárodnom transfere technológií (21. – 23. 9. 2015 v SR) v podobe vytvorenia
virtuálneho Centra transferu technológií ČĽR+SVE,
ktorého gestorom je Centrum vedecko-technických
informácií (CVTI) v Bratislave. CVTI SR momentálne pracuje na prispôsobovaní Národného portálu
transferu technológií (www.nptt.sk) s cieľom plnenia
funkcie základnej komunikačnej platformy Virtuálneho centra transferu technológií krajín 16 SVE
+ ČĽR.
Aktivity smerujúce k plnému sprevádzkovaniu
virtuálneho centra budú rozbehnuté po spustení národného projektu CVTI SR, zameraného na podporu
v oblasti transferu technológií a spolufinancovaného
zo štrukturálnych fondov EÚ (operačný program
Výskum a inovácie), pravdepodobne do konca roku
2016.

NOVÉ DOKUMENTY S VÍZIOU
Na 4. stretnutí predsedov vlád ČĽR+SVE v Suzhou
(2015), ktoré sa konalo s hlavným heslom „Nový
začiatok, nové oblasti, nová vízia“ boli prijaté dva
hlavné dokumenty: ročný prehľad cieľov a aktivít
pod názvom „Suzhouské usmernenia pre spoluprácu
medzi ČĽR a krajinami strednej a východnej Európy“
a ako nový prvok sa zaviedlo strednodobé rámcové
plánovanie prijatím „Strednodobého programu spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej
Európy“. Strednodobý plán má ambíciu zosynchronizovať aktivity formátu s čínskymi päťročnými
plánmi a bude určujúcim pre projekty v jednotlivých
oblastiach. Oba dokumenty podporujú pokračovanie
spolupráce vo formáte ČĽR+SVE v súlade s prijatou
strategickou agendou EÚ – ČĽR do roku 2020.
Rok 2016 bol vyhlásený za rok výmen na občianskej úrovni. Pre Slovenskú republiku stretnutie
v Suzhou znamenalo impulzy pre ďalší posun
praktickej spolupráce s ČĽR s dôrazom na ekonomickú dimenziu, čo bolo podporené podpísaním
memoránd o podpore bilaterálnej spolupráce vo
viacerých oblastiach:
1) vo fytosanitárnej spolupráci, čo by malo zlepšiť
prístup slovenskej potravinárskej a živočíšnej produkcie na čínsky trh;
2) v podpore spolupráce v oblasti mierového využívania jadrovej energetiky, čo by malo prispieť
k rozvoju intenzívnejšej kooperácie v oblasti bezpečnosti a využitia jadrovej energie na mierové účely;
3) vo zvyšovaní vzájomnej turistickej výmeny.

cieľom je zjednodušenie pohybu tovarov, zjednotenie colných predpisov a certifikácie medzi oboma
krajinami v oblasti prepravy tovarov. Popri summite
sa konalo Podnikateľské fórum, zamerané na dopravu a logistiku, industrializáciu a udržateľný rozvoj,
turizmus a životný štýl, na ktorom bolo prítomných
viac ako 600 účastníkov zo 17 krajín. Summitu predchádzalo fórum think tankov (4. novembra)
a stretnutie sinológov z ČĽR+16 SVE. V budúcnosti
je záujem rozšíriť formát o tretie krajiny ako Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko. V rámci
neformálneho stretnutia predseda vlády SR Robert
Fico pozval na návštevu SR čínskeho predsedu vlády
Li Keqianga, ktorý pozvanie prijal.
Iniciatívu 16+1 možno jednoznačne hodnotiť ako
pozitívny krok k posilneniu existujúcej bilaterálnej spolupráce s ČĽR a k rozvinutiu vzťahov EÚ
– ČĽR. Predstavuje obojstrannú výhodnosť, aj keď
je potrebné rozpracovať konkrétne nástroje, najmä
finančné, na uľahčenie praktickej spolupráce. Nateraz
sa zatiaľ v 11-tich členských krajinách EÚ nedarí
využívanie čerpania ponúknutej úverovej linky vo
výške 10 mld. USD. Z tohto dôvodu predseda vlády
Li Keqiang prišiel s iniciatívou vytvorenia finančného investičného fondu 3 mld. USD na projekty,
realizované formou verejno-súkromného partnerstva.
Zriadenie fondu v hodnote 500 mil. USD otvorilo
možnosť príspevku aj krajín SVE. Zatiaľ do fondu
prispeli len ČĽR, Poľsko a Česká republika. V súvislosti s výmenou čínskej meny RMB a lokálnych mien
je SR súčasťou dohody medzi Európskou centrálnou
bankou a Bank of China.

EFEKTÍVNEJŠIE VYUŽÍVAŤ MOŽNOSTI
Dynamika rôznych sektorových podujatí formátu je
veľmi vysoká, čo prirodzene, vytvára pre malé krajiny
záťaž na zabezpečenie ich participácie na očakávanej
hierarchickej úrovni. Mnohé možnosti spolupráce
nie sú zo strany slovenských subjektov (VÚC, mestá,
univerzity, podnikatelia) zatiaľ efektívne využívané.
Očakávaný regionálny prístup krajín SVE a synergia
komunikácie s čínskou administratívou nahrádza skôr
vzájomné súperenie s tendenciou ďalšieho prehlbovania. Pred nami sú obrovské výzvy, ktoré môžeme
prekonať jednoduchšie spoločne, s úprimnou,
konštruktívnou a výsledkovo orientovanou komunikáciou a zosúladením postupov.
Ingrid Brocková, národná koordinátorka SR vo formáte
16+1

• Z tlačovej konferencie
na stretnutí predsedov vlád
ČĽR+SVE v Rige.
Foto: Valsts kanceleja/flickr.

Pred nami sú obrovské
výzvy, ktoré môžeme
prekonať jednoduchšie
spoločne,
s úprimnou,
konštruktívnou
a výsledkovo
orientovanou
komunikáciou
a zosúladením
postupov.

• „Rodinné foto“ z 5. stretnutia
predsedov vlád ČĽR+SVE v Rige.
Foto: Valsts kanceleja/flickr.

ROZŠIROVANIE FORMÁTU NA OBZORE
Posledné 5. stretnutie predsedov vlád ČĽR+SVE sa
konalo v Rige od 5. do 6. novembra 2016. Nosnou
témou rokovania bola „Konektivita, inovácie
a spoločný inkluzívny rozvoj“. Zároveň boli prijaté
dva dokumenty multilaterálneho charakteru – Usmernenia z Rigy a Rižská deklarácia, ktorých obsahom je
zlepšenie tranzitu tovarov, ako aj obnova a budovanie
nových prepravných kapacít a infraštruktúry. V rámci
summitu došlo aj k podpisu Memoranda o porozumení medzi Finančnými správami SR a ČĽR, ktorého
SVET A MY
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GOOD IDEA SLOVAKIA – výborný štart
Od apríla 2016 má Slovensko po prvýkrát v histórii dynamickú, jednotnú a komplexnú značku,
vyjadrenú logotypom a sloganom Good Idea Slovakia – Dobrý nápad Slovensko. V rámci anonymnej
otvorenej súťaže návrhov vybrala víťazný návrh porota, zložená zo špičkových odborníkov v oblasti
umenia, dizajnu, marketingu a zástupcov štátnej správy.

O

d apríla 2016 má Slovensko po prvýkrát
v histórii dynamickú, jednotnú
a komplexnú značku, vyjadrenú
logotypom a sloganom Good Idea Slovakia –
Dobrý nápad Slovensko. V rámci anonymnej
otvorenej súťaže návrhov vybrala víťazný návrh
porota, zložená zo špičkových odborníkov
v oblasti umenia, dizajnu, marketingu a zástupcov
štátnej správy. Súčasťou víťazného návrhu je
aj využitie autorského písma svetoznámeho
slovenského typografa a grafického dizajnéra
Petra Biľaka. Už prvý pohľad na nové logo jasne
evokuje, že ide o moderný, nadčasový
a nekonvenčný návrh integrovaného logotypu
– prepojenia vizuálu s hodnovernou ideovou
skratkou, v súlade s aktuálnymi medzinárodnými
trendmi.
Neľahkú koordinačnú úlohu v celom procese
hľadania novej značky Slovenska prevzalo na seba
MZVaEZ a spolu s ďalšími rezortmi a inštitúciami
takmer sedem rokov hľadalo nový príbeh našej
krajiny. Ide o príklad výnimočnej kontinuity naprieč
rôznymi vládnymi obdobiami, pričom budovanie
značky Slovenska bolo od začiatku vnímané ako
nadstranícky a nadčasový projekt. Vychádzali
sme z premisy, že v prípade brandingu krajiny,
rovnako ako pri vytváraní akejkoľvek značky, pracujeme predovšetkým s predstavou ľudí,
s príbehom, ktorý o sebe krajina rozpráva a ktorý
v sebe nesie pravdivé posolstvá. Veľmi dobre sme
si uvedomovali, že Slovensko nemá vo svete obchodu, podnikania a investícií zlé postavenie, avšak
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rovnako je pravdou, že v mnohých krajinách, a to
aj európskych, je celkové povedomie o Slovensku
veľmi slabé.

NOSNÉ CHARAKTERISTIKY SLOVENSKA
Hľadanie novej slovenskej identity a značky bolo
budované minimálne na základe čo najširšieho
a najobjektívnejšieho zodpovedania dvoch otázok
– akým spôsobom vnímame svoju krajinu, jej
históriu, kultúru, resp. samých seba a následne, ako
je vlastne Slovensko vnímané v zahraničí, čo ho
najviac reprezentuje – šport, osobnosti, história, príroda, kúpele? V praxi to znamená, že náš
imidž v zahraničí závisí od nás, našej sebareflexie,
schopnosti reálne vyhodnotiť naše silné a slabšie
stránky z mnohých hľadísk. Dôraz sa preto kládol
na princípy odbornosti, kontinuity, otvorenosti
a transparentnosti. Počas celého procesu sme si
boli vedomí skutočnosti, že na to, aby bola značka
Slovenska úspešná, musí sa zakladať na pravde
a musí byť v prvom rade dôveryhodná pre domácu
verejnosť, inak nebude fungovať. Našou snahou
bola preto maximálna miera inklúzie verejnosti.
Z pohľadu celej procesnej mapy je pri tvorbe
značky Slovenska veľmi dôležité zdôrazniť, že
prostredníctvom vytvorených štúdií a prieskumov
verejnej mienky boli zadefinované nosné charakteristiky moderného Slovenska – autentickosť,
rozmanitosť, vitalita a vynachádzavosť. Rôznorodosť vyjadruje bohatú rozmanitosť, ktorá sa na
Slovensku vyskytuje na pomerne malom území.
Vynachádzavosť poukazuje na množstvo vynále-

zov, úspešných podnikateľských nápadov a v zahraničí
oceňovaných projektov, pochádzajúcich zo Slovenska.
Vitalita odkazuje na životaschopnosť obyvateľov
Slovenska a na dynamicky sa meniace prostredie, ktoré
ich obklopuje. Autentickosť prezentuje Slovákov ako
ľudí, ktorí si radi zachovávajú tradície a nie sú ochotní
prijímať úplne všetko, čo globalizovaný svet ponúka.

VZNIKLA KONKURENCIESCHOPNÁ ZNAČKA
Celý tento proces nakoniec vyústil do definovania
Slovenska ako „krajiny s potenciálom“. Na týchto
výsledkoch bolo následne postavené zadanie pre
riešiteľov konkrétnej podoby novej značky. Vymyslieť
účinnú stratégiu na vylepšenie imidžu krajiny nebolo
vôbec jednoduché, no výsledok je viac ako uspokojivý,
a to hneď z jedného dôvodu. Ideový koncept je otvorený aj smerom dovnútra krajiny – zasahuje oblasti hospodárstva, biznisu, cestovného ruchu, kultúry, športu,
vrátane potenciálu občanov Slovenska.
V tomto sa projekt zásadne odlišuje od predchádzajúcich pokusov zadefinovať krajinu, orientovanú napríklad iba na cestovný ruch.
V roku 2016 sa zavŕšila prvá kľúčová etapa procesu
budovania imidžu našej krajiny v zahraničí s tým, že boli
využité všetky poznatky a postupy krajín, ktoré dlhodobo pracujú na celom systéme svojej propagácie
v zahraničí. Aj na základe veľmi pozitívnych reakcií
médií, privátneho sektora, sociálnych sietí, odbornej
a širokej verejnosti bezprostredne po predstavení značky, ale aj kontinuálne možno tvrdiť, že Slovensko dnes
má skutočne príťažlivú, rozpoznateľnú a nesporne konkurencieschopnú „značku“. Uvedený fakt je dôležitý aj
na základe historicky overenej skutočnosti, že imidžovo
známe a pozitívne vnímané krajiny dokážu vzbudiť
dlhodobú dôveru u strategických investorov, pritiahnuť
turistov, alebo podporiť domácich podnikateľov na
zahraničných trhoch.

ŽIADAJÚ SA KONKRÉTNE ČINY
Ďalším významným míľnikom je implementácia značky
Slovensko do praxe. Cieľom je, aby všetky štátne
subjekty doma i v zahraničí používali pri svojej činnosti
previazané a synergicky sa podporujúce posolstvá, ktoré
účinne podporí jednotná a spoločná atraktívna vizuálna
identita. Logo bude rozpracované do konkrétnych aplikácií ako je online prezentácia, sociálne siete, nástroje
digitálneho marketingu. Aktívnou súčasťou procesu
implementácie sú aj zastupiteľské úrady, generálne
a honorárne konzuláty SR, či Slovenské inštitúty.
MZVaEZ SR v tejto súvislosti už inštruovalo svoje
misie v zahraničí, aby boli aktívnymi nositeľmi značky
krajiny pri realizácii prezentačných aktivít.
Pri implementácii vidíme potenciál pre agentúry
SARIO a SACR, ktoré majú špecializované rozpočty
na marketingové aktivity. MZVaEZ SR proces tvorby
značky koordinuje, nepreberá však kompetencie iných
subjektov v oblasti komunikačných kampaní. Ambíciou MZVaEZ SR je v spolupráci s ďalšími rezortmi
nadviazať na vytvorenie značky Slovenska návrhom
koherentných vládnych politík, ktoré pretavia jednotlivé posolstvá novej značky do podoby konkrétnych,
praktických opatrení v jednotlivých oblastiach domácej
a zahraničnej politiky SR. A samozrejme, optimalizovať
nastavenie inštitucionálneho, personálneho
a finančného zabezpečenia agendy jednotnej prezentácie SR v zahraničí.

• Titulná fotografia:
Slovakia.travel,
Martin Črep.
• Na str. 18 a 19 ukážky
vizuálov značky Dobrý
nápad Slovensko.

Aktívnou
súčasťou procesu
implementácie sú
aj zastupiteľské
úrady, generálne
a honorárne
konzuláty SR,
či Slovenské
inštitúty.

SILNÁ VEREJNÁ PODPORA ZAVÄZUJE
Slovensko má dnes to, čo nám z hľadiska imidžu vo
svete chýbalo, a tým sú nesporne úderné, jednoduché,
variabilné logotypy a slogan Good Idea Slovakia. Ako je
už vyššie uvedené, k novej značke sa spontánne hlásia
desiatky podnikateľov, rôzne inštitúcie, združenia, organizátori kultúrnych, športových a iných podujatí.
K značke sa hlási festival Pohoda, organizátori maratóSVET A MY
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nov a bežeckých podujatí používajú slogan „Running & Slovakia Good
Idea“, vzniká slogan „Fashion & Slovakia Good Idea“ pre prezentáciu
slovenskej módy. Mimoriadne pozitívna je reakcia zo strany SZĽH
a ďalších športových federácií, ale tiež osobností a jednotlivcov. Okrem
týchto aktivít MZVaEZ SR podporuje projekt udeľovania čestného titulu
Veľvyslanec značky „Dobrý nápad Slovensko“. Jeho cieľom je oceniť
výnimočné osobnosti alebo subjekty a využiť ich potenciál pre prezentáciu Slovenska smerom dovnútra krajiny, ako aj spontánne reprezentovať
jeho značku v zahraničí. Ako prvý prevzal takéto ocenenie
28. septembra 2016 z rúk ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR majster sveta a Európy v cestnej cyklistike Peter Sagan.
Takáto silná verejná podpora teší, avšak tiež zaväzuje. Je potrebné
uviesť, že vznik značky Slovenska je len jednou súčasťou celého procesu.
Pre pozitívne vnímanie SR v zahraničí sú, samozrejme, kľúčové konkrétne rozhodnutia v oblasti ekonomiky, vnútornej aj zahraničnej politiky, ale
napríklad aj to, ako sa dennodenne správajú občania SR k sebe,
k cudzincom a k svojmu okoliu doma aj v zahraničí. Všetky tieto aspekty
sa do určitej miery a v dlhodobom horizonte podieľajú na vytváraní
imidžu krajiny. V oblasti prezentácie je kľúčové najmä dosiahnuť celkové
systémové riešenie a efektívnu koordináciu štátnych aktérov pri zabezpečovaní najvýznamnejších prezentačných podujatí, ako aj profesionálny
manažment novej značky.

MODERNÁ A CIELENÁ STRATÉGIA
Imperatívom je, aby imidž Slovenska, ktorý predkladáme dnes svetu, zodpovedal skutočnosti. To znamená nutnosť vnútorného stotožnenia nás
samých s naším obrazom a jeho podaním svetu. Máme atraktívny logotyp
a slogan, vrátane subsloganov pre kultúru, šport, umenie, investície,
vedu, inovácie, ktoré sú jasné a zrozumiteľné. Celá stratégia propagácie
musí byť atraktívna, moderná a cielená. V neposlednom rade platí, že
budovanie imidžu krajiny je dlhodobá záležitosť a mal by byť konzistentný a vytváraný v synergii všetkých aktérov u nás doma – čo znamená
stotožnenie sa s cieľom a obsahom brandingu Slovenska naprieč celým
politickým a občianskym spektrom, v úzkej spolupráci všetkých rezortov,
ako aj podnikateľskej sféry.
Je pravdou, že nemôžeme očakávať okamžité výsledky z hľadiska vonkajšieho vnímania Slovenska, ale je dôležité, že sme systémovo, cielene
a atraktívne začali. Pozitívny efekt novej stratégie prezentácie Slovenska
navonok môžu každopádne urýchliť alebo znásobiť výnimočné politické,
ekonomické, kultúrne, športové a iné udalosti a okolnosti. Z pohľadu
uskutočnených udalostí to nepochybne bolo predstavenie značky Good
Idea Slovakia na Olympijských hrách v Riu a na ME vo futbale vo Fran20
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cúzsku, či predsedníctvo SR v Rade EÚ v 2. polroku 2016. Pri troche
optimizmu a pozitívneho myslenia to môže byť rad ďalších udalostí,
činov, produktov s prívlastkom „Made in Slovakia“ – Good Idea Slovakia, ktoré si získajú celosvetové uznanie a rešpekt, a za ktorými budú stáť
naši ľudia, firmy, mestá, regióny a podobne.

IMIDŽ KRAJINY TVORÍME VŠETCI
Budovanie národného brandingu vníma rezort diplomacie ako komplexný a kontinuálny proces, ktorý však prebieha v mimoriadne ostrom
konkurenčnom medzinárodnom prostredí. Inštitucionálne zaistenie
jednotnej prezentácie nie je systémom per se. Jeho fungovanie, výstavba
a rozvoj sú podmienené politicko-ekonomickými a ďalšími danosťami
našej krajiny, a tiež prioritami Slovenska v medzinárodno-obchodnej
politike. Základným predpokladom pre vybudovanie skutočne modernej
a účinnej prezentácie krajiny v zahraničí je stanovenie cieľov a stratégií
ich dosiahnutia, ktoré by odrážali reálne kapacity a možnosti Slovenska,
boli by v súlade s požiadavkami doby, ale reflektovali aj záujmy všetkých
aktérov, ktorí sú súčasťou celého procesu jednotnej prezentácie. Nosným
cieľom je zatraktívnenie SR pre zahraničných záujemcov či už v oblasti
cestovného ruchu alebo prilákania investícií do SR. Bude kľúčové, aby
v budúcnosti tento proces zostal mimo dosahu nesystémových opatrení,
zostal výsostne nadstranícky a nadčasový. Rovnako prebieha systémová
diskusia o celkovom kompetenčnom rámci, pričom vychádzame z príkladov zvlášť komparatívnych krajín, kde sú kompetencie, implementačné
nástroje, vrátane primeraného rozpočtu, sústredené v jednom bode,
v jednej kompetenčne silnej inštitúcii.
Slovensko je krajinou, ktorá má zložitú, ale fascinujúcu históriu, neuveriteľné prírodné scenérie, rešpektovanú kultúru, jedinečnú polohu v srdci
Európy, množstvo osobností zo všetkých oblastí, a v neposlednom rade
sme národ talentovaný, kreatívny, pracovitý. Zároveň je kritika a skepsa
našou zbytočnou záťažou, ktorú je potrebné odhodiť a racionálne hľadať možnosti kde, ako, kedy, s kým presadzovať novú značku Slovenska.
Vo všeobecnej rovine možno konštatovať, že značku Slovenska tvoríme
my všetci – občania SR. Pokúsme sa spoločne konkrétnymi činmi,
akciami, článkami, názormi, blogmi, linkmi, návrhmi, reakciami, kresbami, a hlavne aj s dávkou optimizmu a azda aj humoru, predať našu novú
značku v zahraničí.
Radomír Boháč
• Minister M. Lajčák odovzdáva ocenenie Veľvyslanec značky Dobrý nápad
Slovensko cyklistovi P. Saganovi na streche Národnej banky Slovenska
v Bratislave, 28. septembra 2016. Foto: Tomáš Bokor.

Globálny rozvoj vyžaduje zachovávať
rodovú rovnosť a lepšie využívať
podnikateľské danosti žien. Hovoria
o tom aj ciele programu OSN Agenda
2030 na najbližšie roky.

Ž

eny podnikateľky významne prispievajú
k vytváraniu nových príležitostí pre rozvoj,
k sociálnej inklúzii a posilneniu spoločenskej
súdržnosti. Vo väčšine prípadov tieto ženy pracujú
v odvetviach, ktoré sú z hľadiska ekonomickej návratnosti
a konkurencieschopnosti na trhu sekundárne, avšak tiež
významne prispievajú k rozvoju komunity. Vzdelávanie
v oblasti podnikania, formálne i neformálne, je kľúčovým
predpokladom pre aktívnejšie zapojenie žien do
podnikateľských aktivít.

Podnikateľky sú kľúčom k udržateľnému rozvoju
ŽENY MAJÚ MENEJ ŠANCÍ
Ženy po celom svete – a najmä v rozvojových krajinách – naďalej čelia diskriminácii a stereotypom, ktoré
predstavujú finančné, kultúrne a sociálne bariéry aj pri
podnikaní. Odhliadnuc od dekád aktivizmu a globálnych
snáh o presadenie žien v podnikateľskej sfére je jasné, že
ani zďaleka nie sme na konci nášho snaženia. Štatistiky
naďalej potvrdzujú, že celosvetovo je pre ženy akejkoľvek
vekovej kategórie menej pravdepodobné začať vlastné
podnikateľské aktivity v porovnaní s mužmi, a to aj
napriek rastúcej ekonomickej nezávislosti a aktívnejšom
podieľaní sa na trhu práce. Posilnenie postavenia žien
v súčasnej dobe už nie je iba otázkou sociálnej spravodlivosti, je to rozhodujúci faktor pre posilnenie udržateľného rozvoja a globálny ekonomický rast. Keď pracuje
viac žien, ekonomiky rastú. Čísla hovoria jasne – zvýšenie
miery ekonomickej aktivity žien, ako aj zníženie rozdielu
medzi mierou ekonomickej aktivity žien a mužov, majú za
výsledok rýchlejší hospodársky rast.

PRELOMIŤ ZAČAROVANÝ KRUH
Ekonomicky posilniť postavenie žien je dôležité nielen
z rozvojového, ale aj z pragmatického hľadiska – ženy
a muži míňajú svoje peniaze inak. Jestvuje stále viac dôkazov, že zvýšenie príjmov žien vedie k väčším investíciám
do zdravia, výživy a vzdelania detí, čo kriticky prispieva
k udržateľnému rozvoju. Podľa výskumov zvýšenie
podielu príjmov domácností, ktoré sú vedené ženami,
slúži v prospech nielen najužšej rodiny, ale v konečnom
dôsledku aj širšej komunity. V podmienkach chudoby
je tento prvok nevyhnutný pre prelomenie jej bludného
začarovaného kruhu. Ženy podnikateľky pôsobia ako
zvestovateľky a nositeľky zmien vo svojich rodinách
a spoločnostiach, čo zohráva kľúčovú úlohu v rozvojových krajinách, kde podpora prechodu z tradičných
štruktúr často chýba.
V podnikateľskej činnosti sú individuálne schopnosti
najdôležitejším faktorom pre úspech. Ak sú podnikateľské danosti žien nevyužité, takmer polovica všetkého
ekonomického potenciálu v konečnom dôsledku leží
ladom. Z ekonomického hľadiska preto ženy predstavujú
zdroj, ktorý je chronicky nedostatočne využívaný na úkor
celej spoločnosti. Okrem diskriminácie a kultúrnej zaujatosti patria medzi dôvody nižšej účasti žien v podnikaní

nedostatok vzdelania a zručností, potrebných pre začatie
podnikania, nedostatočný prístup k obchodným sieťam
a nedostatok vedomostí o trhu.

ZMENIŤ PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE
Vzdelanie je prvým krokom k úspechu. Štúdia, vychádzajúca z údajov z 219 krajín v období od roku 1970 do roku
2009 konštatovala, že každý ďalší rok vzdelávania žien
v reprodukčnom veku vedie k zníženiu detskej úmrtnosti
o 9,5 percenta. Väzba medzi ekonomickou aktivitou,
rodovou rovnosťou a udržateľným rozvojom je taktiež
explicitne vyjadrená v sedemnástich Cieľoch udržateľného rozvoja (SDGs) Agendy 2030 OSN pre udržateľný
rozvoj na globálnej úrovni. Cieľ číslo 5 stanovuje celkový
zámer dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie
žien a dievčat. Definuje potrebu „uskutočniť reformy,
ktoré ženám zabezpečia rovnaké práva na ekonomické
zdroje, rovnako ako na možnosť vlastniť a hospodáriť
s pozemkami a na ďalšie formy vlastníctva, na prístup
k finančným službám, dedeniu a prírodným zdrojom
v súlade s národnou legislatívou.“
Podpora podnikania žien, a všeobecnejšie zlepšenia
ich ekonomického postavenia, kombinuje princíp rodovej
rovnosti so zdravým hospodárskym úsudkom na podporu trvalo udržateľného rozvoja na celom svete.
Jadrom tohto úsilia musí byť uvedomenie si skutočnosti, že na prejavenie ich schopností a aktívne zapojenie
žien podnikateliek je nutné redefinovať podnikateľské
prostredie, a to ako z právneho, tak aj kultúrneho hľadiska. Regulačný rámec by mal brať do úvahy rodové špecifiká s cieľom zlepšiť účasť žien a podporovať sebestačnosť. Z kultúrneho hľadiska by na druhej strane boli
v mnohých spoločnostiach žiaduce hlboko siahajúce
zmeny vo vnímaní ekonomického postavenia žien a ich
úspechu.
Pri poskytovaní rozvojovej spolupráce Slovensko
kladie dôraz na presadzovanie a začleňovanie princípov
rodovej rovnosti do svojich projektov a programov.
Rodová rovnosť predstavuje jeden zo základných pilierov
efektívnej a udržateľnej intervencie. Preto je aj definovaná ako prierezová téma v rámci slovenskej Strednodobej
stratégie pre poskytovanie rozvojovej spolupráce na roky
2014 – 2018.
Beáta Lipovská

• Vzdelanie je
predpokladom pre
aktívnejšie zapojenie žien
do podnikania. Na snímke
dve burundské ženy, ktoré
sa zapojili v roku 2004
do programu OSN Späť
do školy. Foto:UN Photo/
Martine Perret.

• Aj slovenské aktivity
v Keni uľahčujú prístup
ženám k vzdelaniu. Na
snímke veľvyslanec
SR v Keni František
Dlhopolček pri otvorení
internátu PK Academy
Student House pre
študentky. Eldoreto,
31. októbra 2016.
Foto: ZÚ Nairobi.
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Rub a líce olympijskej Brazílie
Ekonomický gigant, ešte nedávno siedma ekonomika sveta, v ostatnom čase vysiela viac negatívnych
ako pozitívnych signálov. Čo sa vlastne deje v Brazílii, ktorá bol len pred pár mesiacmi dejiskom letných
olympijských a paralympijských hier?

K

hospodárskeho

rajina, ktorá ešte nie tak dávno bola
príkladom v ekonomickom a sociálnom
vývoji pre ostatný svet, dostala silné trhliny
a jej ekonomický vývoj dosahuje negatívne výsledky.
Mena oslabila, inflácia je vysoká, prudko rastie
nezamestnanosť, krajinu dusí politická kríza spojená
s korupciou nevídaných rozmerov a každým dňom
prichádzajú nové a nové odhalenia korupčných
škandálov. Čo sa vlastne stalo, že Brazília začala tak
prudko nadobúdať dve odlišné tváre?

„boomu“, keď ľudia

PRÍČINY KRÍZY SPOČÍVAJÚ V MINULOSTI

Práve v období

zabudli na infláciu
a Brazílčania si
znovu zvykli na istotu
a silnú menu, krajina
zmenila svoju tvár
a začala vznikať
silná stredná vrstva.
• Vľavo: Brazílsky vojak
v olympijskom parku.
Foto: Antonio Scorza/
Shutterstock.com.
•Vpravo: Pláž v Riu.
Foto: lazyllama/
Shutterstock.com.
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Zrejme je potrebné vrátiť sa do deväťdesiatych rokov
minulého storočia, kedy inflácia dosahovala ročne
tisíce percent, zahraničný dlh sa šplhal do závratných
výšok a krajina nebola schopná ho splácať, rástla
nezamestnanosť a národné hospodárstvo kolabovalo.
Bolo nevyhnutné okamžité oživenie tempa hospodárskeho rastu formou podpory zahraničných investícií,
odstránenie obchodných prekážok a naštartovanie
širšej spolupráce s vyspelými krajinami.
Vládou prijatý reštrikčný „Plán reál“ dosiahol zníženie miery inflácie, stabilizáciu meny, zníženie rozpočtového deficitu a zahraničného dlhu. Stabilná mena sa
stala impulzom pre rozvoj domácich aj zahraničných
investícií. Na finančný trh začali prenikať zahraničné
banky, tým sa zvyšovala konkurencia, ktorá znižovala
úrokové miery i bankové poplatky.
Celkový hospodársky rast, znovurozdelenie príjmov
a zvýšenie dostupnosti úverov podnietili rast spotreby.
Kým v 70-tych rokoch financoval štát 50 % všetkých
investícií v krajine, v 80-tych rokoch to už bolo iba
30 %. V prvej polovici 90-tych rokov investície financované štátom predstavovali už iba 11 %. Nezamestnanosť sa znížila o 80 % a krajina nabrala nový dych.
Výnosnosť poľnohospodárskeho sektora pomohla
Brazílii stať sa jedným z najkonkurencieschopnejších
exportérov na svete.

POMINUTEĽNÝ ÚSPECH MEGAINVESTÍCIÍ
V roku 2000 sa počet obyvateľov prehupol cez 160
miliónov (odvtedy vzrástol na dnešných 206 miliónov), HDP vzrástol na 700 miliárd dolárov
a priemerný zárobok dosahoval 4,5-tisíc dolárov na
každého Brazílčana. Inflácia poklesla na 4 %, čo sa
stalo hospodárskym zázrakom. Dá sa povedať, že
v tom čase Brazília s konečnou platnosťou opustila
spoločenstvo krajín tretieho sveta a začala šliapať na
päty vyspelým štátom sveta. Zahraničné investície
v krajine dosahovali čiastky mnohých desiatok miliárd
dolárov a mali stále stúpajúcu tendenciu.
Najviac sa investovalo do Petrobrasu (štátnej ropnej
spoločnosti, ktorá sa stala aj protagonistom najväčšieho korupčného škandálu v krajine) a denná ťažba
v roku 2000 prekročila hranicu 1,5 milióna barelov.
Ďalšie veľké investície sa uskutočnili v automobilovom priemysle, kde najväčšie zahraničné spoločnosti
stavali továrne a rozširovali svoje služby. Všetci boli
presvedčení, že Brazília je krajina budúcnosti a všetky
krízy a negatívne celosvetové hospodárske tendencie
sa tejto krajine vyhnú.
S ekonomickým úspechom rástlo aj postavenie
v rámci medzinárodných vzťahov. Brazília sa stala
vyhľadávaným partnerom a silným medzinárodným
hráčom. Za ostatných 10 rokov otvorila 60 veľvyslanectiev (najmä na africkom kontinente) a zvýšila svoje
zahraničné investície o desiatky percent.

BLAHOBYT ZDOLALI KORUPČNÉ ŠKANDÁLY
Práve v období hospodárskeho „boomu“, keď ľudia
zabudli na infláciu a Brazílčania si znovu zvykli na
istotu a silnú menu, krajina zmenila svoju tvár a začala
vznikať silná stredná vrstva. Keď v roku 1994 žilo asi
šestnásť miliónov ľudí pod hranicou chudoby, toto
číslo kleslo v roku 2000 na 9 miliónov. Je to určite
veľký úspech, ale aj začiatok zneužívania týchto výhod
na korupciu a vlastný benefit.

Čím ďalej viac si stredná vrstva začala uvedomovať
obrovské bohatstvo, ktoré sa generovalo v štátnych spoločnostiach a viacerí z nich sa nechali za peniaze kúpiť
a rozdeľovať ďalej sociálne benefity. Politici sa uvedomovali, že dostatok finančných prostriedkov na volebnú
kampaň môže viesť k ďalším benefitom a politickému
úspechu. Za 10 rokov sa len v spoločnosti Petrobras na
úplatky odviedlo okolo 2,5 mld. eur!

ŠPORTOVÝ SVIATOK NOČNOU MOROU
Usporiadanie Majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2014
a Letných olympijských hier 2016 sa stalo významným
úspechom v úsilí Brazílčanov o medzinárodné uznanie.
O ich usporiadaní sa rozhodlo ešte v čase hospodárskeho
rozkvetu a nikto vtedy nepochyboval, že obe tieto celosvetové podujatia budú korunovať hospodársky zázrak
v Brazílii. Medzičasom sa však situácia zmenila a dostavba štadiónov a infraštruktúry pre olympiádu a futbalové

majstrovstvá sa stali nočnou morou pre federálnu, ale
aj miestnu vládu štátov, v ktorých sa športové podujatia
uskutočňovali. Nedostatok finančných prostriedkov
viedol dokonca k vyhláseniu nútenej správy na mesto Rio
de Janeiro.
Mimoriadnou otázkou bola aj samotná bezpečnosť
športovcov a návštevníkov počas olympiády. Bez finančných prostriedkov nebolo možné kvalitne a na požadovanej úrovni zabezpečiť všetky požiadavky Medzinárodného olympijského výboru, čo sa prejavilo hneď
na začiatku hier, keď viacero delegácii odmietlo bývať
v priestoroch olympijskej dediny kvôli technickým
nedostatkom.

VYDARENÁ OLYMPIÁDA – DLHY ZOSTALI

To, čo viditeľné nebolo, ale zdá sa, že všetci to tušili, sa
skrývalo v systéme vládnutia. Dilmu Rousseffovú zo Strany pracujúcich brazílsky Senát legitímne odvolal z postu
prezidentky republiky ešte koncom augusta.
Nová hlava štátu, bývalý viceprezident Michel Temer,
zatiaľ nedokázal nájsť politickú odvahu a podporu na
zavedenie radikálnych reforiem, zameraných na zlepšenie
situácie v ekonomike úspornými opatreniami. Situáciu
komplikujú ďalšie korupčné kauzy a postup ich vyšetrovania – odhaduje sa, že viac ako polovica súčasných
aktívnych politikov bude do nich priamo alebo nepriamo
zatiahnutá. Čo konkrétne táto situácia prinesie vo vládnucej elite sa iba ešte ukáže. Navyše, zmena v prezidentskom paláci vyvolala silný ohlas nevôle v susedných
ľavicovo orientovaných juhoamerických štátoch.

Mimoriadnou
otázkou bola
aj samotná
bezpečnosť
športovcov
a návštevníkov
počas
olympiády.

ČAKANIE NA HOSPODÁRSKY ZÁZRAK
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

(OECD) vo svojom ekonomickom výhľade na rok 2017
pre šesť vybraných nečlenských krajín (BRICS) uvádza,
že rast v Brazílii bude iba mierny. Ratingové agentúry sú
v strehu a nevylučuje sa ďalšie znižovanie ratingu Brazílie.
Vláda v septembri oficiálne priznala, že krajina je v recesii
a ďalší rast predpokladá len v roku 2017.
Pritom Brazília je bohatá najmä na nerastné suroviny,
železnú rudu a ropu, vyváža sóju, ovocie, hovädzie
a bravčové mäso. Avšak spomalenie rastu v Číne, s ktorou je krajina z veľkej časti prepojená, spôsobilo pokles
cien týchto komodít a negatívne sa premieta do brazílskej
ekonomiky. Konštatovania ekonómov nie sú priaznivé
pre krajinu ani pre celú Latinskú Ameriku v najbližšom
období.
Milióny ľudí v Brazílii žijú v očakávaní nového hospodárskeho zázraku, ktorý by radi videli s nástupom nového
prezidenta, tak ako sa to už niekoľko krát v histórii krajiny stalo. Súčasne si však uvedomujú, že celosvetová situácia je dnes iná. Ľudia sú zhrození rozsahom korupčných
škandálov a rozčarovaní z jednotlivých politikov, ktorí
ich niekoľko volebných období ťahali za nos... Zatiaľ vyčkávajú a nevychádzajú do ulíc. Že k tomu nedôjde nikto
nezaručí, pokiaľ sa súčasnej vláde nepodarí dosiahnuť
aspoň čiastkové sľúbené pozitívne výsledky
v hospodárskej a sociálnej oblasti.
Milan Cigáň, veľvyslanec SR v Brazílskej federatívnej republike

Láska k športu a úcta k medzinárodným záväzkom boli
však prvoradé. Majstrovstvá sveta vo futbale, olympiáda a paralympiáda sa stali oslavou medzinárodného
spoločenstva, aj keď v tom čase brazílska vláda rokovala
o návrhu zrušenia povinnej telesnej výchovy v štátnych
školských zariadeniach kvôli zlej finančnej situácii štátu.
Bezpečnostné zložky, poučené nepokojmi v uliciach pred
futbalovým šampionátom, urobili všetko preto, aby sa
zásahy polície nemuseli opakovať a posilnila bezpečnosť
o ďalších 45 000 vojakov, ktorí dohliadali na bezpečnosť
olympiády. A tak ani obavy z vírusu „zika“ nedokázali
pokaziť oslavu športu a športových úspechov, dosiahnu•Vľavo: Ilustračné foto: romantitov/Shutterstock.com.
tých v Riu.
•Uprostred: Kultúrne olympijské centrum na pláži
Ako však ďalej? Olympiáda sa skončila, zostali nezav Aracaju. Foto: Iuliia Timofeeva/Shutterstock.com.
platené dlhy a faktúry dodávateľom, skončili sa dočasné •Vpravo: Olympijská dedina. Foto: A. Ricardo/Shutterstock.com.
zamestnania, opäť vzrástla nezamestnanosť (dnes už dosahuje rekordnú výšku 11 %), poklesla priemerná mzda.

Olympiáda sa
skončila, zostali
nezaplatené
dlhy a faktúry
dodávateľom,
skončili sa
dočasné
zamestnania,
opäť vzrástla
nezamestnanosť.
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V rôznorodosti vzdelania tkvie sila
Grécky filozof Epiktétos kedysi povedal:„Iba vzdelaní ľudia sú slobodní.“ Či už s ním súhlasíme alebo
nie, alebo sa spýtame, aký druh vzdelania alebo slobody mal na mysli, pravdou je, že vzdelanie je dnes
samozrejmosťou, bez ktorej sa dá ťažko uplatniť.

V

ideálnom prípade by nás malo vzdelanie nasmerovať k činnosti,
Študijné smery zamestnancov MZVaEZ SR
v ktorej by sa odzrkadľovali naše jedinečné vlohy a talenty. No
častokrát je dokonca kľúčovým predpokladom na „vydanie sa na cestu
za svojim snom“. Aspoň v diplomacii, prinajmenšom tej vrcholovej, to tak asi
bude.
Pozrime sa však, ako to vyzerá v našom rezorte a aké študijné smery u nás
dominujú. Na prvom mieste kraľujú ekonómia a manažment, vrátane zahraničného a medzinárodného obchodu. Len tesne za nimi im konkurujú medzinárodné vzťahy a politológia, ktoré nám dosvedčujú, že pracujeme v službách
diplomacie. „Ius in omnia et omnes“ (vo voľnom preklade – spravodlivosť vo
všetkom a pre všetkých), a teda v početnosti sa zahanbiť nenechajú ani právnici.
Po nich, na štvrtom mieste, nasledujú absolventi humanitných vied ako sú filozofia a história, ale aj absolventi jazykov, vrátane prekladateľstva či tlmočníctva.
Po humanitných vedách sa vyskytujú tie spoločenské, takže medzi nami sa nachádzajú aj psychológovia, sociológovia, či dokonca kulturológovia. Pedagogika
a učiteľstvo skočili na šiestom mieste.
Čo by sme si počali bez našich informatikov, ktorí nám dennodenne sprostredkúvajú druhú, praktickejšiu stránku našej práce. Približne v rovnakom pomere
s nimi sú zastúpené ostatné technické smery, vrátane strojníctva, stavebníctva či
Ekonómia a manažment
architektúry. Pestrosť mozaiky dopĺňajú aj absolventi prírodných vied, poľnoMedzinárodné vzťahy a politológia
hospodárstva a lesníctva. Masmédia a žurnalistika, ktoré sú takisto nevyhnutné
Právnické
pre chod nášho ministerstva, sú spolu s umeleckými smermi zastúpené
Všetky technické disciplíny
v približne rovnakom, skromnejšom počte. Blížime sa ku koncu, síce len
okrajovo, ale predsa sa u nás nachádzajú aj rôzne iné povolania, ako sú lekárske,
Humanitné vedy
zdravotnícke, farmaceutické, alebo niektoré z oblastí služieb, kam patria cestovSpoločenské vedy
ný ruch, bezpečnostné služby, či šport.
Pedagogické a učiteľské vedy
Pre zaujímavosť môžeme zároveň spomenúť, že rôznorodosť v oblasti vzdeIné
lania sa netýka len študijných smerov, ale aj niektorých zahraničných miest,
v ktorých naši zamestnanci štúdium absolvovali. Medzi nimi sú napríklad absolventi z univerzít v Leidene, Paríži, Moskve, Edinburghu, Prahe, Petrohrade, Viedni, Londýne, Kyjeve, ale nájdu sa aj zo Spojených štátov či Austrálie.
Citátom sme začali, citátom aj skončime, pretože aj keď je vzdelanie bezpochyby vzácnou a potrebnou súčasťou nášho života, ako hovorí Tolstoj
„učeným je ten, kto vie mnoho z kníh, vzdelaný je ten, kto ovláda najpotrebnejšie znalosti svojej doby a múdry je ten, kto pochopí zmysel vlastného
života“.
Stanislava Buchtová

Svetový kongres esperanta v Nitre
V Nitre sa v dňoch 23. – 30. júla 2016 uskutočnil
101. svetový kongres esperanta, venovaný téme
„Sociálna spravodlivosť – jazyková spravodlivosť“.

P

odujatie, na ktorom bolo prítomných takmer 1300 účastníkov
zo 60 krajín, sa konalo pod záštitou prezidenta SR Andreja
Kisku. Svetovým kongresom v Nitre sa začalo esperantské hnutie
otvárať ostatnému svetu prostredníctvom troch otvorených odborných
podujatí a ponúkať esperanto ako nástroj rovnoprávneho a efektívneho
riešenia jazykových, medzikultúrnych a medzináboženských problémov
v EÚ/Európe a vo svete (http://www.nitra2016.sk/sk/).
Perspektívy jazykovej komunikácie v EÚ – medzinárodná jazykovo-politická konferencia krajín V4+, bola zaradená medzi hlavné podujatia
predsedníctva Slovenska v Rade EÚ. Prerokované boli tri hlavné témy:
1) jazykové problémy občianskej participácie,
2) jazykové problémy ekonomickej integrácie – jazykovej demokracie
a sociálnej spravodlivosti,
3) perspektívy cudzojazyčného vzdelávania v EÚ – zlepšenie jazykového
vyučovania a podpora rozvoja európskej identity a solidarity.
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Na konferencii, ktorá sa uskutočnila pod záštitou ministra zahraničných
vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka, s hlavným prejavom vystúpil eurokomisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis. Zdôraznil, že EÚ je mierový projekt a aby prekonala súčasné zložité
problémy v kultúrnej oblasti, potrebuje aj mierový nástroj, paneurópsky
jazyk na komunikáciu všetkých občanov Únie. Takýmto nástrojom je
esperanto, živý a moderný jazyk, použiteľný vo všetkých oblastiach života
spoločnosti, ktorý ponúka Svetová esperantská organizácia ako rovnoprávne a efektívne riešenie problémov jazykovej komunikácie občanov
na všetkých komunikačných úrovniach.

Svetové dni mládeže 2016 v Krakove
V poľskom Krakove sa 25. – 31. júla 2016 už po druhý raz uskutočnili Svetové dni mládeže (SDM).
Zúčastnilo sa ich 1,6 mil. (poľská tlač uvádza až 2,5 mil.) hlavne mladých ľudí zo 187 krajín sveta.

N

a procese príprav SDM sa aktívne podieľali
pracovníci Generálneho konzulátu SR
v Krakove. Zúčastnili sa na viacerých
pracovných stretnutiach s vojvodom a pracovníkmi
Malopoľského vojvodstva, zástupcami bezpečnostných
zložiek, spolupracovali aj s hlavným organizačným
výborom a so slovenskými organizátormi. Ich
spoločným úspechom s Veľvyslanectvom SR vo
Vatikáne bolo pridelenie rozhlasovej frekvencie, na
ktorej boli vysielané preklady z jednotlivých podujatí
v slovenskom a českom jazyku.
V súvislosti so SDM bolo organizovaných množstvo sprievodných podujatí, napríklad Dni v diecézach, katechézy v 33 jazykoch, odovzdanie písomnosti
„Kniha modlitby“, v ktorej je zapísaných niekoľko
tisíc chorých a trpiacich, pápežovi Františkovi, alebo
cyklistická púť slovenských miništrantov „Don Bosco
Tour“. V rámci Festivalu mládeže (250 vystúpení)
účinkovali aj tanečné divadlá a hudobné skupiny zo
Slovenska (BB zbor, Lamačské chvály, Poetica Musica,
Jeho deti, The Wind).
Mimoriadne bezpečnostné opatrenia na SDM si
vyžiadali nasadenie 38 000 osôb (17 000 policajtov,
11 600 príslušníkov pohraničnej stráže, 9000 profesionálnych a dobrovoľných hasičov, 800 príslušníkov
Úradu pre ochranu). V pohotovosti bolo 3500 lekárov
a zdravotných sestier, ktorí ošetrili cca 23 000 osôb.
Celkové náklady na organizáciu SDM prekročili
110 mil. eur (34 mil. zo štátneho rozpočtu, 24 mil.
z rozpočtu samospráv, 55 mil. dotácií iných subjektov).

ÚČASŤ PÚTNIKOV ZO SLOVENSKA

ným večerným ceremoniálom. Nasledujúci deň mladí
Slováci absolvovali púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Lagiewnikach a zúčastnili sa na večernej
sv. omši s kardinálom Stanislawom Dziwiszom.
Do Skawiny zavítal medzi pútnikov aj prezident SR
Andrej Kiska, ktorý následne absolvoval stretnutie
s pápežom na kráľovskom zámku Wawel. Zo slovenského programu vysielali sériu priamych prenosov televízia LUX a rádio Lumen. Počas úvodného ceremoniálu niesli vlajky aj štyria Slováci. Medzi pápežskými
ceremoniármi bol slovenský kňaz Ján Dubina a na
sv. omši s pápežom Františkom na Jasnej Hore
v Čenstochovej pomáhali dvaja slovenskí miništranti –
pavlíni, ktorí študujú teológiu v Krakove.
Na sv. omšiach s pápežom Františkom v Čenstochovej zastupoval Konferenciu biskupov Slovenska
a koncelebroval rožňavský biskup Mons. Stanislav
Stolárik a v Krakove predseda Konferencie biskupov
Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. Jedno
z najsilnejších vyhlásení pápeža Františka počas SDM,
ktoré zarezonovalo nielen medzi mládežou, znelo:
„Nebojme sa povedať túto pravdu: svet je vo vojne,
lebo stratil pokoj a stratil
istotu.“ Na niektoré nedostatky počas SDM časom
všetci zabudnú, no nikto
nezabudne na úžasnú
atmosféru, ktorá vládla
počas SDM, osobitne
v Krakove.
Ivan Škorupa,
Adrian Kromka

• Slovenskí účastníci SDM
v Krakove. Foto: archív
autorov.

4000 registrovaných slovenských pútnikov prijalo mesto Skawina. Slovenský program začal 25. júla slávnost-

Účastníci konferencie prijali na záver „Nitriansku deklaráciu“, v ktorej
zdôraznili, že brexit poukázal na súčasnú krízu európskej integrácie, ktorá
je krízou identity EÚ. Upozornili na zásadnú skutočnosť, že v Únii doteraz prevláda trend podceňovania dôležitosti jazykovej politiky ako faktora
integrácie, čo so sebou nesie (preferovaním angličtiny) výrazné prvky
jazykovej diskriminácie voči používateľom iných jazykov
(http://www.ikso.net/dok/premedia/nitrianska_deklaracia_2016-7-29.
pdf). Deklarácia a záverečné dokumenty spolu s odporúčaniami k trom
témam svetovej konferencie sú konštruktívnym príspevkom mimovládnych organizácií krajín V4 počas predsedníctva Slovenska v Rade EÚ
do začínajúcej celoeurópskej diskusie o budúcnosti EÚ/Európy, ktorá
by mala byť v tejto oblasti za účasti politikov, jazykových odborníkov
z rôznych oblastí a predstaviteľov občianskej spoločnosti.
Stredoeurópske medzináboženské fórum – účastníci zastupovali sedem
svetových náboženstiev (kresťanstvo, judaizmus, islam, hinduizmus,
budhizmus, šintoizmus, bahaizmus), ako aj ďalšie náboženské
a duchovné tradície a sekulárno-humanistické smery. S hlavným príspevkom vystúpil Ján Figeľ, osobitný vyslanec EÚ pre náboženskú slobodu vo svete.
Fórum dalo priestor medzináboženským a občianskym diskusiám
s cieľom hľadať odpovede na rastúce etnické, kultúrne a náboženské

napätie v Európe. Znepokojujúce trendy nacionalizmu, extrémizmu
a xenofóbie v našich spoločnostiach, ako aj zložité hospodárske,
sociálne a politické problémy dnešného sveta si vyžadujú dialóg medzi
ľuďmi, spoločenstvami a autoritami duchovného sveta na jednej strane
a vládnymi a mimovládnymi inštitúciami na druhej strane. Účastníci
na záver prijali „Nitrianske vyhlásenie“ (http://fwr.sk/wp-content/
uploads/2016/02/CEIF-2016-Nitrianske-vyhlasenie-FINAL.pdf).
20. medzinárodná medicínska esperantská konferencia – venovala
sa téme „Lekári a globalizácia: akých lekárov potrebuje naše storočie?“.
Uskutočnila sa vo Fakultnej nemocnici v Nitre pod záštitou eurokomisára
Vytenisa Andriukaitisa a ministra zdravotníctva SR Tomáša Druckera.
Medzinárodné podujatia v Nitre mali spoločného menovateľa,
ktorým sú problémy v jazykovej komunikácii v mnohojazyčnom
a multikultúrnom spoločenstve EÚ/Európe. Je to aktuálna výzva
pre Úniu, ako zásadne zefektívniť jazykové vyučovanie, zrovnoprávniť
všetky jazyky, uľahčiť občanom jazykovú komunikáciu a zároveň
budovať ich spoločné európske povedomie a identitu.
Jozef Reinvart
• Vľavo: slávnostné otvorenie 101. svetového kongresu esperanta
24.7.2016 v Nitre. Foto: Jozef Baláž.

SVET A MY

25

Aké bolo tohtoročné konzulárne leto?
Jednou z priorít MZVaEZ SR je ochrana práv a záujmov slovenských občanov v zahraničí.
Aktuálnosť a naliehavosť tejto úlohy stúpa najmä počas letnej turistickej sezóny, kedy sa
státisíce slovenských občanov rozhodnú stráviť svoju dovolenku či prázdniny za hranicami Slovenska. Je to pre konzulárny odbor jedno z najnáročnejších období, pretože
súvisí s poskytovaním konzulárnej asistencie občanom SR v zahraničí.

P

ri analýze a hodnotení vývoja cezhraničnej turistiky slovenských
občanov v roku 2016 je potrebné vidieť a rozlišovať dve relatívne
samostatné a súčasne sa prekrývajúce oblasti:
• tradične chápanú letnú turistiku počas tzv. európskych letných a jesenných mesiacov (jún až október);
• širšie chápanú turistickú mobilitu počas celého roku, ktorá zahŕňa
cesty za poznaním, zimné pobyty, ako aj rekreácie pri teplých moriach,
počínajúc Karibikom, juhovýchodnou Áziou až po letoviská v rovníkovej
oblasti a na južnej pologuli (Seychely, Maurícius, Indonézia, Austrália
a Oceánia).

ZMENILO SA SMEROVANIE TURISTOV
Tzv. tradičná letná turistická sezóna bola v roku 2016 ovplyvnená turbulenciami medzinárodnopolitickej situácie, spojenej s nárastom bezpečnostných hrozieb v časti štátov, predstavujúcich pre Slovákov obľúbené
prímorské rekreačné destinácie. U občanov SR logicky poklesol záujem
o rekreácie v letoviskách Egypta (podľa ZÚ Káhira viac ako 50 %),
obdobná bola aj situácia v Tunisku a v posledných rokoch masovo
navštevovanom Turecku (podľa informácie ZÚ Ankara počet dovolenkárov poklesol z minuloročných 150-tisíc na tohtoročných 60 – 70-tisíc).
V súvislosti s tým prirodzene vzrástol záujem o tzv. bezpečné destinácie. Do Chorvátska v roku 2016 iba do konca augusta pricestovalo
za dovolenkou cca 510-tisíc občanov SR a v septembri ich bolo podľa
odhadov ďalších 50 – 60-tisíc, čo predstavuje nárast o cca 51 – 53 %.
Opäť sa ukázalo správnym zriadiť vysunuté konzulárne pracovisko
v chorvátskom Zadare, ktoré už tradične fungovalo v júli a auguste.
Naši občania vo zvýšenom počte prichádzali aj do Španielska, Grécka,
Talianska a na Cyprus.

tach zápasov slovenskej reprezentácie, boli konzulárne prípady vyriešené
obratom. Vyskytli sa prevažne straty, resp. krádeže dokladov a osobných
vecí, podobne ako to bolo počas olympiády v Rio de Janeiro a stretnutí
mládeže v Krakove. Pozitívne ohlasy slovenských občanov, ktorým tieto
pracoviská pomohli v nepríjemných situáciách, potvrdili správnosť
nášho rozhodnutia.

KONZULÁRNE SLUŽBY PO CELÝ ROK
V júni došlo k tragickej havárii slovenského autobusu pri srbskom
meste Niš, pri ktorej zahynuli traja slovenskí občania a ďalší boli zranení.
Napriek zložitosti prípadu ZÚ Belehrad v spolupráci s honorárnou
konzulárnou úradníčkou SR v meste Niš zvládol organizáciu a koordináciu pomoci so srbskými úradmi rýchle, efektívne a odborne. Naša
konzulárna služba poskytovala pomoc aj po júlovom teroristickom
útoku vo francúzskom Nice, kde v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR
zabezpečovala evakuáciu občanov SR a jednej českej občianky vládnym
špeciálom Ministerstva vnútra SR. V oboch prípadoch niekoľkokrát na
MZVaEZ SR zasadala koordinačná skupina za účelom poskytnutia súčinnosti a koordinácie riešenia tragických udalostí.
Dôležitú úlohu počas letnej turistickej sezóny zohrávajú aj telefonické
odpovede na otázky občanom SR pred ich cestou do zahraničia, čo je na
pleciach Konzulárneho informačného centra (KIC) na Konzulárnom
odbore – jeho služby využilo 3323 žiadateľov. Poskytovanie konzulárnej
pomoci občanom SR v zahraničí však prebieha nielen počas leta, ale po
celý rok. Aj z uvedeného dôvodu bude efektivita a rýchlosť poskytovania konzulárnej asistencie pre občanov SR v zahraničí jednoznačnou
prioritou.
Miroslav Karvai

Foto: Kristína Spišáková, MZVaEZ SR.

VEĽKÉ VÝZVY SA PODARILO ZVLÁDNUŤ
Pokračovali sme aj v osvedčenej praxi posilniť konzulárne pracoviská
našich zastupiteľských úradov počas konania masových spoločenských
alebo športových podujatí, prípadne vytvoriť ich vysunuté pracoviská.
Boli zriadené počas Majstrovstiev Európy vo futbale vo Francúzsku,
Letných olympijských hier v Brazílii a Svetových dní mládeže v Poľsku.
Tieto medzinárodné podujatia predstavovali pre konzulárnu službu
MZVaEZ SR veľkú výzvu, ktorú sa podarilo s prehľadom zvládnuť.
Na futbalový sviatok pricestovalo do Francúzska niekoľko tisíc našich
občanov a aj vďaka prítomnosti konzula ZÚ Paríž na jednotlivých mies-
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Štatistika slovenského konzulárneho leta 2016 (občania SR):
•

1449 prípadov poskytnutia nefinančnej pomoci;

•

402 prípadov okradnutých v zahraničí;

•

1590 strát dokladov a osobných vecí;

•

128 hospitalizácií a zranení;

•

198 úmrtí;

•

431 zadržaných;

•

1932 vystavených náhradných cestovných dokladov.

Vesmír prvých 100 milióntin sekundy svojho „života“

ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI
V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH
Prof. RNDr. Karel Šafařík, CSc. patrí medzi niekoľkých mimoriadne
úspešných vedcov pôvodom zo Slovenska.Viac ako dve desaťročia
pôsobí v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN), kde
sa zaradil medzi najváženejšie vedecké kapacity. Zúčastňuje sa
na výskumoch na Veľkom hadrónovom urýchľovači častíc LHC
(Large Hadron Collider) v Ženeve, ktorý je jedným z najdrahších
a najvýznamnejších vedeckých projektov ľudstva. Za mimoriadne
zásluhy o rozvoj vedy a šírenie dobrého mena Slovenska
v zahraničí mu udelili štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra
II. triedy. Napriek veľkej zaneprázdnenosti profesor Šafařík
ochotne odpovedal na naše otázky.

V

súčasnosti zastávate vedúcu
pozíciu v projekte ALICE, ktorý
je kľúčovým programom LHC
a na ktorom sa zúčastňuje okolo tisíc
tristo vedcov z tridsiatich krajín sveta.
Akou cestou ste sa ako rodák z Bratislavy
dokázali dopracovať k výskumu, ktorý
môže byť snom mnohých vašich kolegov
z vedeckej komunity?
Áno, bol som donedávna koordinátorom
vedeckého výskumu v projekte ALICE, čo je
jeden zo štyroch hlavných experimentov na
urýchľovači LHC. Pracoval som v tejto funkcii
9 rokov, teda som veľa „presluhoval“, pretože
bolo treba dokončiť niektoré etapy projektu.
Momentálne som vedúci oddelenia fyziky
a computingu tohto experimentu v CERN-e.
Ako som sa k tomu dostal? Som rodák z
Bratislavy, vyštudoval som teoretickú fyziku na
Univerzite Komenského, čoskoro som odišiel
do Spojeného ústavu jadrových výskumov
(SÚJV) v Dubne pri Moskve, kde som začal
s experimentami na Serpuchovskom urýchľovači U-70. Pracoval som teda v teórii aj
experimente a mal som šťastie na vynikajúcich
učiteľov. V Rusku som zostal 12 rokov. Potom
som dostal pozvanie do Collège de France
v Paríži, kde som strávil 3 roky a súčasne som
začal spolupracovať na experimentoch
v CERN-e. Napokon mi v roku 1993 mi
ponúkli miesto v CERN-e, kde doteraz pracujem na rôznych projektoch.
Urýchľovač LHC v Ženeve nie je celkom
neznámy pojem, menej sa vie o experimente ALICE, ktorý je jeho súčasťou. Boli

ste medzi prvými desiatimi ľuďmi, ktorí
navrhovali detektor pre tento experiment.
Čím sa vlastne zaoberá?
Každý zo štyroch hlavných experimentov na
LHC má svoje špecifikum. Prvé náčrty týchto
detektorov vznikali na začiatku 90-tych rokov,
samozrejme nie všetky boli postavené. Náš návrh experimentu na štúdium zrážok ťažkých iónov (napr. jadier olova) pri extrémne vysokých
energiách bol realizovaný ako detektor ALICE.
V takýchto zrážkach sa vytvorí nová forma
hmoty s obrovskou hustotou a vysokou teplotou, ktorej hovoríme kvark-gluónova plazma.
Celý náš vesmír krátko po svojom vzniku
(10 až 100 milióntin sekundy po Veľkom tresku) sa nachádzal práve v takomto stave. Štúdium vlastností hmoty v takýchto extrémnych
podmienkach prispieva k pochopeniu vzniku
a vývoja vesmíru, ako aj k odpovedi na otázku,
prečo je dnes taký, ako ho vidíme.
Pojmy o ktorých hovoríte patria pre bežného človeka do oblasti science fiction. Bez
toho, aby sme podcenili význam základného výskumu, vedeli by ste aspoň naznačiť, aký môže mať vaša práca praktický
význam, resp. dopad na životy ľudí?
Presne vám to nepoviem. Význam základného
výskumu má vždy dve stránky (odhliadnuc od
samotného poznania, čo je viac otázka kultúry
než praktického dopadu). Nepriamou sú nové
technológie, iniciované špičkovým základným
výskumom. Ako príklady priamo z CERN-u
môžem uviesť PET (pozitrón-elektrónový
tomograf) alebo www (World-Wide Web,
niekedy nepresne nazývaný „internet“). Priama

stránka významu sa dá len ťažko odhadnúť
dopredu, ale v princípe každý vedecký objav
skôr či neskôr ovplyvnil život ľudí, niekedy
veľmi podstatne.
Keď sa budoval dnešný 27-kilometrový
tunel urýchľovača, považovali to za unikát.
Plánuje sa však výstavba nového s oveľa
väčšou dĺžkou! Čo si od toho veda sľubuje?
Skutočne, uvažuje sa o výstavbe urýchľovača
FCC (pracovný názov Future Circular Collider)
s ešte väčšou energiou častíc. Vyššie energie
umožňujú dosiahnuť v laboratóriu podmienky
pre znovuvytvorenie hmoty, častíc a rôznych
procesov, ktoré existovali ešte v kratšom čase
po Veľkom tresku. Týmto spôsobom sa môžeme ešte viac priblížiť k počiatku vesmíru. Na
dosiahnutie desaťnásobného nárastu energie
urýchľovača, pri súčasnom využití technologického pokroku, bude teda potrebné vybudovať
dlhší, asi 80-kilometrový, tunel.
Keďže v CERN-e pracujete viac ako dve
desiatky rokov, vlastne ste kliesnili cestu
ďalším slovenským vedcom a jestvuje tam
už aj malá komunita našincov. Akú majú
dnes šancu dostať sa k tejto práci aj ďalší?
Myslím si, že veľmi dobrú. Slovensko má
v CERN-e veľmi dobré meno a mladí, vzdelaní
ľudia sú určite vítaní. Nielen fyzici, CERN je
viac inžiniersko-technologická organizácia, zodpovedná za vývoj a výstavbu prístrojov, detektorov, urýchľovačov, ktoré dáva k dispozícii pre
základný výskum vedcom z celého sveta.
-tb•Hore: Projekt Alice. Foto: CERN.
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PREDSTAVUJEME SLOVENSKÉ INŠTITÚTY

Blízkosť našich kultúr nás zaväzuje
Slovákov aj po vyše dvoch desaťročiach od rozdelenia spoločného štátu Česi jednoznačne vnímajú
ako najbližší národ. Úsilie Slovenského inštitútu v Prahe vo svojej programovej ponuke vychádza z tejto
skutočnosti a snaží sa v Českej republike prezentovať vysokú úroveň slovenskej kultúry a umenia.

KVALITA JE NA PRVOM MIESTE

•Sídlime v historickej budove
bývalého kláštora. Foto: SI Praha.

Naša dramaturgia
vychádza zo
všetkých týchto
súvislostí
a spolupracuje
s najvýznamnejšími
kultúrnymi
podujatiami
v Česku.
28
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V súčasnom modernom globálnom svete sa kultúra
a umenie stali vývozným artiklom a propagátorom
krajiny. Slovenský inštitút ako zariadenie Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky pôsobí v Prahe od roku 1994 a má do istej
miery výnimočné postavenie, vyplývajúce z historického kontextu a existencie spoločného štátu. Vyžaduje si
to prezentovať všetky žánre umenia na reprezentatívnej úrovni, pretože vyspelá česká spoločnosť je veľmi
citlivá na kvalitu, ktorú pravidelne konfrontuje s tým
najlepším, čo ponúka umenie vo svete.
Naša dramaturgia vychádza zo všetkých týchto
súvislostí a spolupracuje s najvýznamnejšími kultúrnymi podujatiami v Česku, ako sú filmové, divadelné,
hudobné, tanečné a folklórne festivaly, výstavy výtvarných a architektonických diel, tvorivé dielne
a knižné veľtrhy. V snahe osloviť čo najširší okruh
českej verejnosti spolupracujeme s verejnoprávnymi
médiami Českou televíziou a Českým rozhlasom.
Napríklad každoročne v októbri v Českom rozhlase
výrazne rezonuje vysielanie o Slovensku – jeho redaktori navštevujú a predstavujú jednotlivé regióny.

Slovenskej republiky s Filharmóniou Hradec Králové.
Odzneli skladby Eugena Suchoňa a Alexandra Moyzesa
pod taktovkou slovenského dirigenta Ondreja Olosa
a vystúpenie husľového virtuóza Milana Paľa. Vyvrcholením prezentácie slovenského hudobného umenia
bol 30. novembra koncert našej svetoznámej opernej
divy Edity Grúberovej so Symfonickým orchestrom
hlavného mesta Prahy FOK s dirigentom Petrom Valentovičom – podujatie v rámci predsedníctva SR
v Rade EÚ a v decembri koncert Slovenskej filharmónie v Smetanovej sieni Obecného domu v Prahe.
Vďaka predstavovaniu v reláciách Českého rozhlasu
sa popularite tešia slovenskí džezmeni, ktorí dobyli
všetky významné české džezové festivaly a kluby,
napríklad Jazz Dock alebo povestnú Redutu. Rovnako
slávnu preplnenú Lucernu vo februári tohto roka nadchol koncert populárnej hudby pod názvom Slovenské
divy v Prahe, ktorý ešte dlho rezonoval na stránkach
odbornej aj bulvárnej tlače. Jedenásť našich speváčok
sprevádzal Rozhlasový Big Band Gustava Broma.
Z našej iniciatívy a veľvyslanectva SR sa 19. decembra pri príležitosti 25. výročia Vyšehradskej skupiny
uskutoční slávnostný Vianočný swingový koncert
v Španielskej sále Pražského hradu, ktorý sa v spolupráci s Českým rozhlasom bude vysielať do krajín V4.
Účinkovať budú speváci z týchto krajín, sprevádzať
ich bude takisto Rozhlasový Big Band Gustava Broma.
Slovensko bude zastupovať Peter Lipa.

SLOVENSKÉ DIVADLÁ V CENTRE ZÁUJMU
Medzi základné piliere našej dramaturgie patrí dramatické umenie. V septembri sme v rámci predsedníctva
SR v Rade EÚ privítali na doskách Národného divadla
– v historickej budove Stavovského divadla, našu
prvú scénu – divadelný súbor SND. Slávne slovenské
televízne pondelky rezonujú v Prahe dodnes v podobe
predstavení v divadle Studio Dva, kde sa raz v mesiaci
predstavujú herci ako Emília Vášáryová, Milan Kňažko,
Kamila Magálová, Milan Lasica a iní.
Už niekoľko rokov sú slovenské divadlá v centre záujmu na festivale Setkání/Stretnutie v Zlíne, kde našim
umelcom aplauduje vždy vypredaná sála. V tomto roku
aj z našej iniciatívy vznikol ďalší festival v Divadle pod
Palmovkou pod názvom Palm Off Fest, kde sa prezentujú české, slovenské a poľské divadlá. Slovensko tento
rok zastupovalo Mestské divadlo Žilina.

ABY SLOVENČINA NEZNELA CUDZO
OD KLASICKEJ HUDBY PO DŽEZ
Na hudobnej scéne je významná naša spolupráca so
Štátnou operou v Prahe, kde sa postupne predstavujú
najvýraznejšie osobnosti slovenskej opernej scény.
V rámci tohtoročného Roka slovenskej hudby a pri príležitosti predsedníctva v Rade EÚ sme pripravili Deň

Oblasťou umenia, kde slovenský jazyk už začína byť
prekážkou pri zoznamovaní, je slovenská literatúra.
Z tohto dôvodu má každá vydarená prezentácia
nesmiernu cenu. Keďže najmä pre mladú generáciu sa
slovenčina stala už cudzím jazykom, naše aktivity sa
zameriavajú predovšetkým týmto smerom. Slovenský

•Koncert Slovenské divy vo februári 2016.
• Zo slávnostného otvorenia nových priestorov SI v Prahe
(zľava): námestník ministra kultúry ČR Patrik Košický,
primátorka hl. mesta Prahy Adriána Krnáčová, veľvyslanec
SR v ČR Peter Weiss, minister kultúry SR Marek Maďarič
a riaditeľ SI v Prahe Vladimír Valovič. Foto: Jiří Gabriel.

inštitút poskytuje svoje priestory divadelným predstaveniam pre deti,
kde sa zoznamujú so slovenčinou zábavnou formou (Slovenský deň s
najmenšími a Spievanky). Rovnako v októbri sme v Prahe usporiadali
Festival českej a slovenskej tvorby pre deti – ohlasy boli vynikajúce.
Každoročne sa zapájame do podujatia Noc literatúry, kde v rôznych
kaviarňach predstavujú novú tvorbu našich spisovateľov, spojenú s besedami s autormi a čítaním z ich diel. Dôležitá je i spolupráca s Literárnym
informačným centrom na veľtrhu Svět knihy, kde sa prezentuje slovenská
tvorba. V novembri sa v desiatkach českých miest koná už 17. ročník najrozsiahlejšieho festivalu poézie s názvom Den poezie. Pri tejto príležitosti
sa 23. novembra v našej galérii predstavila mladá slovenská autorka Lucia
Bihuncová, spoločne s českou hostkou Alžbětou Stančákovou. Zazneli
úryvky z tvorby oboch autoriek a nasledovať bude zaujímavá diskusia
o osudoch súčasnej českej a slovenskej poézie.
V spolupráci so Slovenským filmovým ústavom uskutočňujeme v rámci Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch stretnutia so
slovenskými tvorcami, ktoré bývajú hitom medzi novinármi a hosťami
festivalu. Ďalej sa napríklad s partnermi z krajín V4 zúčastňujeme na
organizovaní Festivalu súčasnej filmovej tvorby v Prahe a spolupracujeme
i s významným festivalom dokumentárnych filmov o ľudských právach
Jeden Svět. V tomto roku mal slovenský dokumentárny film významné
zastúpenie aj na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmoch
v Jihlave, ktorý sa niesol v znamení SK PRES.

NÁŠ FOLKLÓR VYPREDAL 02 ARÉNU
V poslednom období najvýraznejšie upútal slovenský folklór v podaní
Lúčnice a skupiny IMT SMILE, ktorí vypredali pražskú O2 Arénu
a diváci, unesení predstavením, dlho prejavovali nadšenie nad výkonom
tanečníkov, spevákov a hudobníkov. Jedným z partnerov tejto udalosti
bol aj nás inštitút. Každoročne sme tiež partnermi festivalu Dni slovenskej kultúry v ČR, ktoré sa konajú v Českých Budějoviciach, Moravskej
Třebovej, Hradci Králové a Plzni. Pri prezentácii slovenskej kultúry
a umenia nechýbajú stretnutia spisovateľov a družobných miest oboch
krajín. Samozrejme, nemôže chýbať ani naša gastronómia.

K neodmysliteľnej súčasti našich aktivít patrí prezentácia tanečného
umenia. V septembri a októbri sa českému publiku predstavilo Slovenské
divadlo tanca prostredníctvom tanečného predstavenia Carmen
v choreografii Jána Ďurovčíka. Mladí taneční interpreti súčasnej slovenskej scény vystupovali s veľkým úspechom okrem Prahy aj v Ostrave,
Mladej Boleslavi, Jihlave, Ústí nad Labem, Liberci a ďalších mestách.

NOVÉ PRIESTORY DÝCHAJÚ HISTÓRIOU
Významným krokom k napĺňaniu našich zámerov bolo získanie exkluzívneho priestoru na námestí Republiky 3. Ocitli sme sa v samom centre
Prahy, kde sa našimi susedmi stali Divadlo Hybernia či Obecný dom. Na
tomto prekrásnom mieste sa nám podarilo v priestoroch bývalého františkánskeho kláštora vybudovať vynovený a moderný priestor pre galériu,
ktorá i naďalej dýcha históriou. Členitý interiér nám dáva možnosť organizovať väčšie či komornejšie podujatia. Priestor tak dostávajú i vďaka
technickému zabezpečeniu vernisáže, literárne večery, hudba, projekcie,
bábkové divadlá pre deti, alebo workshopy a konferencie.
Brány našej novej galérie sme slávnostne otvorili 22. augusta 2016 za
účasti významných osobností českého a slovenského kultúrneho, politického a spoločenského života, vrátane veľkého záujmu médií. Prvá výstava v nových priestoroch niesla názov Stretnutie a bola výberom najnovšej
tvorby členov Spolku výtvarníkov Slovenska. Predstavili sme diela
25 autorov naprieč niekoľkými generačnými vrstvami, z nich mnohé
známe mená, ktorých rukopis už vošiel do povedomia verejnosti.
Export slovenskej kultúry a umenia čo najširšiemu publiku Českej
republiky bude zámerom Slovenského inštitútu i v nadchádzajúcom
období. Za cieľ si kladieme neustále pripomínať i pretrvávajúcu jazykovú
blízkosť a vzájomnosť, najmä s akcentom na mladú generáciu, ktorá
častokrát už nepozná ani našu spoločnú históriu.
Vladimír Valovič, riaditeľ Slovenského inštitútu v Prahe
•Vľavo: Podujatie Noc literatúry. Foto: SI Praha.
•Vpravo: Výstavu „S Dürerom na cestách“ otvorili (zľava) odborný garant
Ľubomír Podušel, autor Marián Komáček, kurátorka Ľudmila Pašková
a riaditeľ SI Vladimír Valovič. Foto: SI Praha.

MÓDNE DNI V SMETANOVEJ SIENI
Slovenský inštitút rád prezentuje umenie i v oblasti módy, dizajnu či architektúry. Významnou udalosťou bol 1. ročník Bratislavských módnych
dní v Smetanovej sieni Obecného domu v Prahe. Pod záštitou veľvyslancov oboch krajín a za veľkej účasti divákov sa predstavilo osem slovenských návrhárov ako Lukáš Kimlička, Veronika Hložníková, Jana Pištejová, Zuzana Haková a ďalší. Pravidelne sa zúčastňujeme aj na verejnosťou
veľmi obľúbenom festivale Architecture Week, kde spoluorganizujeme
besedy a stretnutia s architektúrou.
SVET A MY
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V Diplomatickej listine MZVaEZ nájdeme v zozname veľvyslanectiev
akreditovaných pre SR jediné, ktoré nemá v názve štátny útvar, avšak má
takisto postavenie diplomatickej misie v zmysle medzinárodného práva. Je
ním Zvrchovaný vojenský špitálsky rád sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu
a Malty, resp. Zvrchovaný rád maltézskych rytierov.

Diplomatická entita Maltézskych rytierov
Rád sa podieľa
sa na poskytovaní
finančnej
a materiálnej
pomoci obetiam
ozbrojených
konfliktov
a prírodných
katastrof,
distribúcii liekov
do postihnutých
oblastí,
sprostredkúvaní
vakcín i realizácii
očkovaní,
participuje na
organizovaní
pútí, pomoci
utečencom.
• Fotografia hore: Anibal Trejo/
Shutterstock.com.
• Fotografia dole: autori textu.

I

de o unikátne spojenie duchovného Rádu so
zvrchovaným „štátnym“ útvarom. V súčasnosti
je bez teritoriálneho prvku, pričom názvom sa
odvoláva na obdobie bývalej územnej zvrchovanosti
(pôvodne ostrov Rodos, následne Malta). Vlastní
dve malé územia, budovu sídla v Ríme s právom
exteritoriality a pevnosť St. Angelo na Malte. Má
nadnárodný charakter, je subjektom medzinárodného
práva a navonok vystupuje ako neutrálny „štát“.
Hlavou Rádu je doživotne volený veľmajster
a katolícka cirkev mu priznáva pocty na úrovni
kardinála. Talianska republika priznáva veľmajstrovi
postavenie hlavy cudzieho štátu s diplomatickou
imunitou.
Ako duchovný Rád je súčasťou katolíckej cirkvi
a je podriadený priamo pápežovi, avšak ako zvrchovaný rytiersky Rád je nezávislý a udržiava diplomatické
styky so so 106 štátmi, Európskou úniou, aj so samotnou Svätou stolicou. Má tiež status stáleho pozorovateľa pri OSN a jej špecializovaných agentúrach
a delegácie pri 10 medzinárodných organizáciách. Má
podpísané dohody o medzinárodnej spolupráci
s viac ako 50 krajinami, ktoré majú za cieľ uľahčiť jeho
humanitárnu pomoc obzvlášť v regiónoch postihnutých krízou. So Slovenskou republikou má nadviazané
diplomatické styky od 1. januára 1993.
Rád má dvojaký charakter. Jeho vznik je spojený
s nemocnicou v Jeruzaleme, založenou v roku 1050
a spočiatku sa staral o chorých pútnikov do Svätej
zeme. So vzrastajúcim nebezpečenstvom arabskej
expanzie pribudla ochrana posvätných kresťanských
miest v Jeruzaleme. Chorým a pútnikom na území
oslobodenom od moslimov poskytoval tiež vojenskú
ochranu. K ošetrovateľskej misii sa tak pridružila povinnosť obrany kresťanstva. V roku 1113 pápež Pascal
II. priznal Rádu nezávislosť, ktorú štáty uznávajú
dodnes.
Zvrchovaný rád maltézskych rytierov prijíma patronáty nad nemocnicami, výskumnými projektmi
v zdravotníckych odboroch, poskytuje pomoc postih-

nutým, starým a opusteným ľuďom. Jeho národné
združenia vlastnia na piatich kontinentoch približne
tristopäťdesiat zdravotníckych a sociálnych zariadení. Podieľa sa na poskytovaní finančnej a materiálnej
pomoci obetiam ozbrojených konfliktov a prírodných
katastrof, distribúcii liekov do postihnutých oblastí,
sprostredkúvaní vakcín i realizácii očkovaní, participuje
na organizovaní pútí, pomoci utečencom, atď. Aktívne
vystupuje proti násiliu, terorizmu, zneužívaniu drog,
angažuje sa za ľudské práva a idey vzájomnej úcty
a slobody.
Rád má viac ako 13 a pol tisíc členov – rytierov
a dám, 80-tisíc dobrovoľných spolupracovníkov
a 25-tisíc zamestnancov. Členovia sa delia na tri triedy.
Do prvej triedy patria profesionálni členovia, ktorí
skladajú sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti ako ostatní rehoľníci. Môžu nimi byť buď rytieri, ktorí majú
šestnásť šľachtických predkov alebo rádoví duchovní.
Riadia sa normami kanonického práva, ale nie sú nútení žiť v kláštore. Druhú triedu tvoria rytieri
šľachtického pôvodu, skladajúci nižší sľub poslušnosti
a kresťanského života. Môžu byť ženatí a sú predurčení na výkon funkcií rádových delegátov a regentov.
Tretia trieda je zastúpená laikmi (môžu sa nimi stať aj
ženy), ktorí neskladajú sľub poslušnosti, ale žijú
v súlade s princípmi katolíckej cirkvi a Rádu.
Členovia Rádu sú spravidla zaradení do niektorej
jeho územnej jednotky. Keďže na Slovensku nevznikla
národná asociácia, slovenskí členovia sú doteraz
v českom veľkoprioráte alebo v maďarskej asociácii.
V januári 2016 vznikol u nás Zvrchovaný Maltézsky
Rád – Organizácia členov na Slovensku (SOMOS)
na čele s prezidentom. Príslušným orgánom je Asociácia alebo Veľkopriorstvo, do ktorej patrí prezident
SOMOS. Vzniknutá organizácia má podporovať
činnosti Rádu, najmä duchovnosť členov a charitatívne
aktivity.
Peter Sopko,
veľvyslanec SR pri Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov,
Marianna Pilátová

VEDELI STE, ŽE:
• ZNAKOM RÁDU JE BIELY OSEMRAMENNÝ KRÍŽ V ČERVENOM POLI, TZV. MALTÉZSKY KRÍŽ;
•„ŠTÁTNYM“ SVIATKOM JE 24. JÚN, DEŇ NARODENIA SV. JÁNA KRSTITEĽA – PATRÓNA RÁDU;
• ÚRADNYM JAZYKOM JE FRANCÚZŠTINA, PRACOVNÝM TALIANČINA A ANGLIČTINA;
• PRE NUMIZMATICKÉ ÚČELY VYDÁVA VLASTNÉ MINCE;
• MÁ POŠTOVÝ ÚRAD A VLASTNÉ POŠTOVÉ ZNÁMKY S PRAKTICKÝM POUŽITÍM V LISTOVOM
OBEHU;
• MOTOROVÝM VOZIDLÁM DÁVA VLASTNÉ EVIDENČNÉ ČÍSLA.
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Diplomacia a čaj
Čaj, prostý nápoj z vody
a čajových lístkov, sprevádza
vyše dvetisíc rokov nielen
jednoduchých ľudí, ale aj
vzdelancov, filozofov, cisárov
a diplomatov.

Z DŽUNGLE NA CISÁRSKY DVOR
Prvé čajové listy zberali z divokých čajovníkov
v džungliach južnej Číny ľudia z horských dedín. Cesta čaju z obydlí chudobných vidiečanov na stoly cisárskeho dvora viedla cez strmé kaňony legendárnych
hôr Wu-yi. Tamojšie chrámy a pavilóniky, kde vznikli
prvopočiatky čajovej kultúry, už pred 1800 rokmi
vyhľadávali čínski vzdelanci i vysokí cisárski úradníci.
Čaj ako nápoj filozofov vstúpil do kultúry aj politiky.
Stal sa liekom a neskôr aj platidlom. Farmári lisovali
čaj do tvaru hláv, koláčov i praktických čajových tehličiek, ktoré sa uchytili ako platidlo v Tibete. Už
v 13. storočí sa čajom platili cisárske dane. Vo viacerých oblastiach Číny, Mongolska a Ruska sa čajom
dalo platiť až do 2. svetovej vojny.

VOJNY, MIER A ČAJ
Čaj bol obľúbeným diplomatickým darom čínskych
cisárov. Nad miskami čaju sa uzatvárali mierové
dohody. Cisár Huizhong z dynastie Sung možno nebol najlepším panovníkom, no napísal Knihu
o čaji. Tvrdil, že čaj zjednocuje myseľ s telom a vedie
k vnútornému pokoju. Čaj sa pil na cisárskom dvore
aj pri oficiálnych príležitostiach.
Čaj však viedol i k vojnám. Aj vďaka záujmu
Britského impéria o čínsky čaj sa rozpútali ópiové
vojny. A rovnako akt známy ako Bostonské pitie
čaju, pri ktorom debny s čajom nahádzali do Bostonského zálivu, bol predohrou boja za nezávislosť
USA.

NIXON A DRAČIA STUDŇA
Počuli ste už o Dračej studni? Považuje sa za najslávnejší čaj Číny. Nazbierané lístky tohto čaju sa ručne
spracovávajú vo veľkých horúcich wokoch a získavajú
tak svojskú chuť i tvar. Vyrábal sa pre cisára
z púčikov 18 čajových kríčkov, ktoré už vyše
300 rokov rastú pred kláštorom v dedine Long Jing.
Je to pekné miesto. Keď som ho navštívila, bola som
prekvapená prirodzenosťou a zvláštnou silou, ktorú
čajovníky vyžarujú. Čaj Dračia studňa sa preslávil
vo svete aj vďaka prezidentovi Nixonovi, ktorý toto
miesto navštívil spolu s čínskym premiérom.

ČAJ PRE ŠÓGUNA TOKUGAWU
Významnou osobnosťou Japonska bol šógun
Tokugawa Iejasu, ktorý v 16. storočí zaviedol feudálny systém, nastolil disciplínu a priniesol Japonsku
260 rokov mieru a nárast ekonomiky.

Priamo na bojiskách jeho samuraji kuli ostré
katany a do pieskových foriem odlievali železné
čajové kanvice tetsubiny. Čaj pili na zvýšenie koncentrácie. Vo svätyni Kunozan Tošogu v Šizuoke sa
i dnes pri slávnostných príležitostiach koná čajový
rituál senča-do pre žijúceho 16. potomka šóguna
Tokugawu za účasti hostí z viacerých krajín sveta.
Pripravuje sa špeciálny zelený čaj Honyama, ktorý sa
necháva dozrievať v keramických nádobách a pred
čajovým rituálom sa v šintoistickej svätyni slávnostne
posvätí.

Čaj bol obľúbeným

MISKA ĽUDSKOSTI

diplomatickým

Tak nazýva misku čaju vo svojej knihe Okakuro Kakuzo. Ľudskosť, ktorú príprava čaju pre priateľa
či nepriateľa prináša, pochopil aj Nelson Mandela.
V roku 1993 pozval juhoafrického generála Constanda Viljoena na stretnutie. Ako sám generál spomínal,
nebolo to služobníctvo, ale Mandela osobne, kto mu
pripravil a úctivo ponúkol čaj. A pri čaji ho presvedčil, že partizánske vojny nikam nepovedú.

VEĽVYSLANEC DOBREJ VÔLE

darom čínskych
cisárov. Nad
miskami čaju sa
uzatvárali mierové
dohody.

Čaj v službách diplomacie nepatrí len histórii. V roku
2012 bol za veľvyslanca dobrej vôle pri UNESCO
vymenovaný Sen Genshitsu, ktorý pôsobil počas
2. svetovej vojny ako pilot a neskôr ako 15. veľmajster čajovej školy Urasenke. Vyše 50 rokov cestoval
po svete a čajom sa snažil spájať kultúry a šíriť mier
na zemi. Podobne, ako 250 rokov pred ním potulný
japonský čajový majster Baisaó.

PREZIDENTI A ČAJ
Amerického prezidenta Baracka Obamu počas
summitu G20 v Hangzhou v septembri 2016 pozval
na čaj čínsky prezident Xi Jingping. Podával sa už
spomínaný čaj Dračia studňa v maľovanom porceláne, vytvorenom osobitne pre summit.
A napokon spomeňme turkménskeho prezidenta
Gurbanguli Berdymuchamedova, ktorý napísal
knihu Čaj: Medicína a inšpirácia. Knihu venoval
svojmu ľudu, aby poznal význam čaju pre myslenie
a svet.
Taký je čaj. Má veľa podôb. Či je to japonská
Matcha, indický Darjeeling alebo nový vedecký čaj
GABA, spracovaný vo vákuu. Čaj sprevádza ľudstvo
na ceste ku zdraviu a mieru.
Barbora Ondejčíková
•Fotografie: archív autorky.
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Krátky slovník diplomatickej praxe
kolektívna nóta
Spoločné oznámenie niekoľkých diplomatických misií ministerstvu zahraničných vecí prijímajúcej krajiny alebo inej diplomatickej misii o veci,
v ktorej napríklad došlo k úplne zhode stanovísk ich vlád, alebo o stanovisku, na ktorom sa misie dohodli spoločne, prípadne o spoločnej
požiadavke niekoľkých misií a pod. Píše sa v tretej osobe, obsahová štruktúra je podobná ako u verbálnej nóty, avšak má viac rôznych odosielateľov. Na zdôraznenie zhodného postoja môže byť kolektívna nóta odovzdaná počas spoločnej návštevy vedúcich misií u adresáta.

konzul
Konzulárny úradník vo vyššej konzulárnej triede konzula, v poradí podľa hodností nasleduje za generálnym konzulom. Ak je vedúcim konzulárneho úradu, jeho zatriedenie súčasne určuje úroveň konzulárneho zastúpenia v prijímajúcej krajine, ktorým je konzulát.

konzulárna hodnosť
Vyjadruje kariérne a protokolárne postavenie konzulárneho úradníka v súlade s medzinárodnými zmluvami a zvyklosťami v rámci konzulárnej
služby. Používané konzulárne hodnosti podľa Zákona o zahraničnej službe č.151/2010 Z.z. v aktuálnom znení a v súlade s medzinárodnou
praxou, v poradí od najnižšej po najvyššiu, sú: konzulárny zástupca, vicekonzul, konzul, generálny konzul.

konzulárna listina
Oficiálny zoznam akreditovaných konzulárnych úradov a honorárnych konzulárnych úradov v abecednom poradí podľa názvu vysielajúceho
štátu. V rámci každého konzulárneho úradu sú uvedené mená konzulárnych úradníkov v protokolárnom poradí, ich konzulárna hodnosť
a mená manželiek/manželov. Vo väčšine štátov, vrátane Slovenskej republiky, je tento zoznam súčasťou „Listiny diplomatického zboru“
(viď heslo „diplomatická listina“, Svet a my č. 1/2015), ktorú vedie, aktualizuje a každoročne vydáva MZVaEZ SR a možno ju nájsť aj na jeho
webovej stránke.

konzulárna ochrana občanov EÚ
Pokiaľ sa občania Európskej únie, a teda aj Slovenskej republiky, ocitnú pri pobyte v zahraničí v núdzovej situácii, môžu vždy požiadať
o pomoc a konzulárnu ochranu diplomatickú misiu alebo konzulárny úrad ktorejkoľvek krajiny EÚ. Je však potrebné splniť tri podmienky:
musí ísť o občana jednej z členských krajín EÚ, musí sa nachádzať v krajine, ktorá nie je členom EÚ a zároveň v tejto nie je veľvyslanectvo,
konzulárny alebo honorárny konzulárny úrad jeho domovského štátu. Pomoc a konzulárnu ochranu občanom EÚ poskytuje každá členská
krajina EÚ za rovnakých podmienok, za akých ju poskytuje vlastným občanom. Ide najmä o mimoriadne udalosti, ako je napríklad dopravná
nehoda, hospitalizácia, náhle úmrtie v krajine, uväznenie alebo zadržanie, odcudzenie alebo strata cestovných dokladov a pod. Diplomatické
misie a konzulárne úrady iných členských štátov EÚ však nemôžu poskytnúť občanom SR akúkoľvek finančnú pomoc bez predchádzajúceho
súhlasu MZVaEZ SR, ani uhradiť ich náklady za liečenie, ubytovanie, cestovné lístky, právnu pomoc, alebo akékoľvek iné účty. Takisto nemôžu poskytnúť služby prináležiace cestovným kanceláriám, leteckým spoločnostiam, bankám, motoristickým a iným špecializovaným inštitúciám. V prípade vzatia do väzby alebo zadržania občanov SR nemôžu zasahovať do vyšetrovacieho alebo súdneho konania miestnych orgánov,
poskytovať advokátske služby, resp. dosiahnuť ich prepustenie z väzenia.

konzulárna pošta
Súhrnné označenie pre zásielky (ich hmotnosť, rozmery a počet nie sú obmedzené), ktoré posielajú alebo prijímajú konzulárne úrady v rámci
výkonu svojich konzulárnych funkcií. Podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch (Vyhláška č. 32/1969 Z. z.) orgány cudzieho štá32
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tu nesmú konzulárnu poštu otvoriť ani zadržať. Zásielky musia mať zreteľné označenie, že ide o konzulárnu poštu (Konzulárna pošta, Consular bag)
a obsahovať môžu iba konzulárne písomnosti alebo predmety určené na úradné použitie. Podľa uváženia odosielateľa môžu byť opatrené pečaťou
alebo plombou, prípadne obidvomi. Prepravujú sa bežnými poštovými službami, alebo v sprievode konzulárneho kuriéra, najmä ak ide o obsah, ktorý
podlieha určitému stupňu utajenia.
Technologický pokrok posledných desaťročí nastolil problém skenovania konzulárnych zásielok bezpečnostnými orgánmi cudzieho štátu, najmä
po niektorých negatívnych skúsenostiach s ich zneužívaním na prepravu zakázaných materiálov ako napríklad drogy, zbrane, rádioaktívne látky a pod.
Väčšina štátov sa domnieva, že skenovanie môže poškodiť obsah zásielky alebo môže viesť k dešifrovaniu dokumentov a preto znamená porušenie
Viedenského dohovoru. Testy pomocou vycvičených psov však nenamietajú. Na druhej strane letecké spoločnosti nie sú povinné prepravovať konzulárne zásielky bez skenovania, keďže by to mohlo ohroziť bezpečnosť lietadla. Odosielateľ, ktorý s tým nesúhlasí, má možnosť použiť iný spôsob
prepravy.

konzulárna služba
Spolu s diplomatickou službou je neoddeliteľnou súčasťou zahraničnej služby štátu. Konzulárnu službu tvoria všetci konzulárni úradníci, pôsobiaci
tak na ministerstve zahraničných vecí štátu, ako aj na jeho konzulárnych úradoch v zahraničí, resp. konzulárnych oddeleniach zastupiteľských úradov.
Riadi ju zvyčajne konzulárny odbor ministerstva zahraničných vecí.

konzulárna trieda
Vedúci konzulárnych úradov sa rozdeľujú do štyroch tried. Prvú triedu tvorí generálny konzul, v druhej triede je zaradený konzul, v tretej triede
vicekonzul a vo štvrtej konzulárny zástupca. Zatriedenie vedúcich konzulárnych úradov sa zhoduje s ich konzulárnymi hodnosťami a súčasne určuje
úroveň konzulárneho zastúpenia v danej krajine. Medzi jednotlivými triedami vedúcich konzulárnych úradov je však iba protokolárny rozdiel, určujúci
ich poradie v konzulárnom zbore.

konzulárne archívy
Zahŕňajú spisový a dokumentačný materiál konzulárneho úradu (aj v elektronickej podobe), zvukové a obrazové materiály vrátane ich nosičov, prípadne ďalšie materiály súvisiace s úradom a jeho zákonným poslaním. Podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch sú konzulárne archívy
nedotknuteľné kedykoľvek a kdekoľvek sa nachádzajú, teda aj mimo miestnosti konzulátu. Prijímajúce štáty sa ich nemôžu dotýkať, musia im poskytovať všetku možnú ochranu, a to aj v prípade prerušenia konzulárnych stykov, alebo pri dočasnom či trvalom skončení činnosti konzulárneho úradu.
Konzulárne archívy a dokumenty konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulárnym úradníkom sú vždy a všade nedotknuteľné za predpokladov, že sú uložené oddelene od ostatných listín a dokumentov, a to osobitne od súkromnej korešpondencie vedúceho konzulárneho úradu a všetkých osôb, ktoré s ním pracujú, ako aj od materiálov, kníh
a dokumentov, týkajúcich sa ich povolania alebo obchodu.

konzulárne miestnosti
Sú to budovy alebo časti budov a k nim patriace pozemky, ktoré sa používajú výlučne na účely konzulárneho úradu, bez ohľadu na to, kto je ich vlastníkom. Konzulárne miestnosti a rezidencia vedúceho
konzulárneho úradu sú oslobodené od všetkých daní a poplatkov, s výnimkou poplatkov za poskytovanie služieb.
Konzulárne miestnosti sú podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch nedotknuteľné.
Prijímajúci štát je povinný urobiť všetky primerané opatrenia na ich ochranu proti každému napadnutiu alebo poškodeniu, aby sa zabránilo rušeniu pokoja konzulárneho úradu alebo zníženiu jeho
dôstojnosti.
Orgány prijímajúceho štátu smú vstúpiť do tej časti konzulárnych miestností, ktoré sa používajú výlučne na úradné účely, len so súhlasom vedúceho konzulárneho úradu, jeho zástupcu alebo vedúceho
diplomatickej misie. Výnimkou môže byť požiar alebo iná pohroma, vyžadujúca okamžitý ochranný
zásah, keď sa dá predpokladať, že súhlas bol udelený.
Konzulárne miestnosti, ich zariadenie, majetok konzulárneho úradu a jeho dopravné prostriedky
nemôžu byť vyvlastnené na účely národnej obrany alebo verejnej potreby. Ak by k tomu došlo,
prijímajúci štát musí podniknúť všetky možné kroky, aby zabránil narušeniu výkonu konzulárnych
funkcií a vysielajúcemu štátu vyplatil okamžitú, primeranú a efektívnu náhrada. V prípade prerušenia
konzulárnych stykov môže vysielajúci štát zveriť starostlivosť o konzulárny úrad a jeho zariadenie
tretiemu štátu.
Možnosť umiestniť úradovne iných inštitúcií či organizácií v časti budovy, v ktorej sú konzulárne
miestnosti, sa nevylučuje za predpokladu, že miestnosti im určené sú oddelené od miestností používaných konzulárnym úradom. Uvedené úradovne však nepožívajú ochranu v zmysle Viedenského
dohovoru.
Konzulárne miestnosti honorárneho konzulárneho úradu nepožívajú právo na nedotknuteľnosť, ani
zákaz vyvlastňovania, avšak prijímajúci štát ich musí chrániť proti každému napadnutiu alebo poškodeniu, aby sa zabránilo rušeniu pokoja úradu alebo zníženiu jeho dôstojnosti. Pokiaľ je vlastníkom
alebo nájomcom miestností vysielajúci štát, sú oslobodené od všetkých daní a poplatkov, s výnimkou
poplatkov za poskytovanie služieb.

Tomáš Borec

„Diplomacia je box v glazé
rukavičkách, pri ktorom
namiesto
gongu znie cinkanie pohárov
so sektom.“

Georges Pompidou (1911 – 1974).
Najdlhšie úradujúci francúzsky premiér a
devätnásty francúzsky prezident od roku
1969 do svojej smrti.
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Všetky euromince
majú spoločnú
prednú (lícnu)
stranu, kde sú
uvedené ich

Predstavujeme euromince
Alebo čo všetko vám môže pristáť v peňaženke?
Právo raziť obmedzené množstvo euromincí s vlastnou národnou stranou majú aj štyri európske krajiny, ktoré nie sú členmi Európskej únie,
ani eurozóny, ale euro oficiálne používajú: Andorra, Monako, San Marino
a Vatikán. Postupne vám predstavíme ich národné strany, z ktorých sa
dozviete, odkiaľ vlastne pochádzajú.

nominálne hodnoty,

Grécko

zatiaľ čo zadnú
(rubovú) stranu
môže každý
z 19 členských
štátov eurozóny
využiť na
prezentáciu
svojich národných
symbolov.

• Ilustrácia: xtrekx/
Shutterstock.
•Ukážky národnej strany
euromincí Grécka.

G

récko ako dvanásty členský štát eurozóny
vymenil drachmy a lepty za eurá a centy
k 1. januáru 2002. Keďže od vstupu do
menovej únie po výmenu bankoviek a mincí zostal
pomerne krátky časový priestor, Grécko nemohlo
začať raziť svoje vlastné mince tak rýchlo, ako
ostatných jedenásť štátov. Preto časť mincí, ktoré
vstúpili do obehu v roku 2002, nerazili v Grécku, ale
vo Fínsku (mince 1 a 2 eurá – značka mincovne S),
vo Francúzsku (mince 1, 2, 5, 10 a 50 centov – značka
mincovne F) a v Španielsku (20 centové mince –
značka mincovne E). Mince vyrazené v Aténach pre
rok 2002 a neskôr, nenesú žiadnu značku mincovne.
Národné strany všetkých ôsmich mincí navrhol sochár Georgios Stamatopoulos. Každá má iný motív, na
všetkých je však 12 hviezd symbolizujúcich Európsku
úniu. Unikátom je, že na národných stranách sa opakuje zobrazenie hodnoty mincí gréckymi písmenami
rovnako, ako je to na prednej strane v latinke. Namiesto názvu eurocent sa však na národnej strane vrátili
k tradičnému názvu ΛΕΠΤΟ (lepto), resp. v pluráli
ΛΕΠΤΑ (lepta). V doslovnom preklade lepto znamená
„tenké“ peniaze.
Minca hodnoty 2 eurá predstavuje scénu z rímskej
podlahovej mozaiky v Sparte (z 3. stor. n. l.), na ktorej
Európu – postavu z gréckej mytológie, po ktorej je
pomenovaný náš kontinent – unáša Zeus prevtelený do býka. Na hrane mince je nápis ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Helénska republika). Tetradrachma
(4-drachma) s vyobrazením sovy, najznámejšia minca
antického Grécka, pochádzajúca z 5. stor. pred n.l., je
spodobnená na minci 1 euro (obrázok mince na minci).
Portrét na minci 50 centov patrí Eleftheriosovi Venizelosovi (1864 – 1936), jednej z najznámejších postáv
gréckej politickej scény. Bol priekopníkom sociálnych
reforiem, uznávaným diplomatom, sedemnásobným
premiérom a kľúčovou postavou v modernizácii gréckeho štátu a oslobodení severného Grécka a Egejských
ostrovov. Jeho meno nesie aj medzinárodné letisko
v Aténach.

Popredný grécky a európsky politik a diplomat Ioannis Kapodistrias (1776 – 1831), ktorý sa stal prvým
guvernérom Grécka po skončení gréckeho boja za nezávislosť, je vyobrazený na minci 20 centov. Motívom
mince 10 centov je portrét Rigasa Fereosa (Velestinlisa)
(1757 – 1798), gréckeho spisovateľa a básnika. Bol
popredným predstaviteľom hnutia gréckeho osvieteneckého hnutia a presadzoval myšlienku oslobodenia
Balkánu spod nadvlády Osmanskej ríše.
Na minci 5 centov je zobrazený moderný tanker
ako symbol novátorského ducha gréckeho lodiarstva.
Korvetu znázornenú na minci 2 centy používali počas
gréckej vojny za nezávislosť (1821 – 1827). Motív na
minci 1 cent predstavuje model aténskej triéry z obdobia aténskej demokracie (z 5. stor. pred n. l.). V tých
časoch bola najväčšou vojnovou loďou a mala veslárov
umiestnených v troch radoch nad sebou.
Tomáš Borec
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Viete čo je baiting?
Pri väčšine útokov v kybernetickom priestore
sa útočník snaží dostať nejakým spôsobom
k svojej vytipovanej obeti. V prípade tzv. baitingu nastraží infikované fyzické dátové médium
(napr. USB kľúč, DVD, alebo iné) na mieste,
kde očakáva, že ho obeť nájde.

K

takýmto miestam môže patriť výťah, toaleta, chodník,
parkovisko, či spoločná kuchynka. Dôveryhodnosť DVD
alebo CD médií sa zvyšuje ich atraktívnym označením. Kto
zo zamestnancov by napríklad odolal nastraženému CD s označením
„Návrh miezd na rok 2017“ alebo „Plán prepúšťania zamestnancov“.
Čo teda nastane, ak zamestnanec neodolá? Útočník počká, kým
pripojí takto nastražené médium k pracovnej stanici a škodlivý kód
sa nainštaluje. V prípade, že infikované médium obsahuje štandardný
a známy typ škodlivého kódu, je možné, že antivírusový program
dokáže činnosť kódu zastaviť. Ak však útočník použije upravenú verziu
takéhoto kódu alebo napíše vlastný škodlivý kód, tak sú antivírusové
programy v podstate bezbranné. Vtedy už útočník získava plný prístup
nielen k pracovnej stanici zamestnanca, ale pravdepodobne aj do
vnútornej siete zamestnávateľa.
Šírenie škodlivých kódov a programov je úlohou sociálneho inžinierstva, pretože počítač sa môže teoreticky nakaziť kdekoľvek a kedykoľvek. Variáciou fyzického baitingu je baiting prostredníctvom online
reklamy a webových stránok. Príkladom takéhoto softvéru môže byť

Shylock, ktorý je distribuovaný prostredníctvom „vyskakovacích“ okien
v prehliadači. Upozorňujú na chýbajúce zásuvné moduly pre korektné
zobrazenie obsahu webovej stránky alebo prehratie videa. Po kliknutí
na odkaz vo „vyskakovacom“ okne sa nainštaluje Shylock, ktorý je po
spustení schopný útočníkovi zasielať akékoľvek dáta, vrátane prístupových údajov a iných citlivých informácií. Ďalšou formou baitingu môžu
byť bezplatné wifi siete v okolí reštaurácií, letísk, alebo hotelových izieb.
Tieto wifi siete majú vo svojom názve slovíčko „free“ aby tak obeť zlákali na bezplatný internet, ktorý je im reálne poskytnutý. Následne všetky
dáta obete „tečú“ pod drobnohľadom útočníka, ktorý v tomto prípade
vystupuje ako človek uprostred (man-in-the-middle útok).
Baiting predstavuje netechnickú formu prelomenia bezpečnostných
postupov a opatrení, nakoľko ide o útok založený na schopnosti
ovplyvňovania a manipulácie ľudí. Všetky formy sociálneho inžinierstva
ťažia z potenciálneho zlyhania ľudského faktora, ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou kybernetickej bezpečnosti. Hlavným cieľom útočníka je narušiť
vnútorné prostredie organizácie alebo získať citlivé a dôverné informácie s využitím rôznych psychologických hier, manipulácie, či dokonca
vyhrážok.
Zuzana Gajdaczková

• Foto: xtrekx/Shutterstock.

Novinky v medzinárodnej zmluvnej základni SR

V

láda Slovenskej republiky vyslovila 17. augusta 2016 svoj
súhlas s prijatím dodatku k článku 124 Rímskeho štatútu
Medzinárodného trestného súdu. Zmena, ktorej účelom
je posilniť integritu doposiaľ jediného stáleho trestného súdu, bola
predmetom diskusie už v Kampale v roku 2010. Zmluvné strany však
vtedy dali dodatku „druhú šancu“ s ďalším prehodnotením o päť rokov
neskôr. Počas Zhromaždenia zmluvných strán štatútu, najvyššieho
politického orgánu súdu, však už v novembri 2015 článok svojmu osudu
neušiel a zmluvné strany sa zhodli na jeho vypustení. Článok pôvodne
poskytoval možnosť pristupujúcim štátom obmedziť jurisdikciu súdu
pre vojnové zločiny, spáchané na území pristupujúceho štátu alebo
jeho občanmi po dobu sedem rokov od nadobudnutia platnosti pre
pristupujúci štát. Pre Slovenskú republiku predstavuje dodatok – ľudovo
povedané – kozmetickú zmenu, ktorá nemá dosah na rozsah jej práv
a povinností, keďže ustanovenie už od roku 2009 nemôže aplikovať.
Uložením listiny o prijatí dodatku u depozitára, generálneho tajomníka
OSN počas 71. zasadnutia VZ OSN v októbri 2016, sa Slovensko
zaradilo medzi prvé krajiny, ktoré tak urobili. Na nadobudnutie jeho
platnosti je potrebná ratifikácia 109 krajín zmluvných strán štatútu.
Parížska dohoda sa nazýva nový zmluvný dokument medzinárodného
spoločenstva v boji proti klimatickým zmenám, ktoré prostredníctvom
globálneho otepľovania menia našu planétu a prinášajú extrémne zmeny
počasia. Hlavným cieľom dohody je udržanie rastu globálnej teploty pod
2 °C, v najlepšom možnom prípade pod 1,5 °C. Zmenu má priniesť

dôrazné znižovanie emisií skleníkových plynov a postupný prechod na
nové technológie. Dohoda nadväzuje na Kjótsky protokol a na nadobudnutie platnosti vyžaduje ratifikáciu najmenej 55 zmluvných strán
Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, ktoré celkovo zodpovedajú
minimálne za 55 percent globálnych emisií skleníkových plynov. Podmienka bola splnená dňa 5. októbra 2016, kedy uložila svoju ratifikačnú
listinu aj Slovenská republika. Dohoda, ktorá je kompromisom svetových
mocností, nadobudla platnosť 4. novembra 2016.
Matúš Košuth

• Na tlačovej konferencii po podpise Parížskej dohody 7. októbra 2016
v New Yorku vystúpili eurokomisár pre klímu a energetiku Miguel Arias
Canete (vľavo) a minister životného prostredia SR László Sólymos (vpravo).
UN Photo/Manuel Elias.
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