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ŠTAstné a veselé sviatky
O princípoch SLOVENSKEJ ZAHRANIČNEJ A BEZPEČNOSTNEJ POLITIKY
PRÍNOSY DIGITALIZÁCIE PRE ROZVOJOVÚ SPOLUPRÁCU
SLOVENSKO V EÚ − AKO ĎALEJ?
SPOLOČENSKÁ DISKUSIA O BUDÚCNOSTI EÚ
LIST Z NEW YORKU
BUDEME PREDSEDAŤ OBSE
SLOVENSKO NA EXPO 2017 V ASTANE
SPOLUPRÁCA CEZ TRI MORIA
REGIONÁLNA INTEGRÁCIA V LATINSKEJ AMERIKE
MEXIKO SA PREDSTAVUJE DIPLOMATOM
AKÝ BOL TENTO KONZULÁRNY ROK?

Šťastné a veselé!
Vážení čitatelia!
Dostáva sa Vám do rúk posledné
tohtoročné vydanie nášho rezortného časopisu Svet a my. Listovať
v ňom teda budeme práve v období,
ktoré sa všetkým nám spája s predvianočnou atmosférou, so želaním
si všetkého dobrého a s bilancovaním končiaceho sa roka 2017.
Dovoľte mi preto aj za celý redakčný kolektív zaželať Vám, aby táto
bilancia bola čo najúspešnejšia - tak
v súkromnom, ako aj v profesnom
živote.
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SLOVENSKÝ DEŇ V KANADSKEJ OTTAWE
ČAKÁ NÁS ROK VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ
AKO SME PRED ŠTVRŤSTOROČÍM ZAČÍNALI...
SR OPÄŤ ČLENOM RADY OSN PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
• Slovenský deň v Kanade. Foto: L. Lukáčová.

MODUS VIVENDI – SÚČASŤ NAŠEJ HISTÓRIE
PREDSTAVUJEME SLOVENSKÉ INŠTITÚTY: RÍM
NA SLOVÍČKO S HISTÓRIOU: PALUGYAYOV PALÁC (3)
NAVŠTÍVILI STE UŽ NAŠU KNIŽNICU?
KRÁTKY SLOVNÍK DIPLOMATICKEJ PRAXE

•Úspešná slovenská prezentácia na EXPO 2017 Astana.
Foto: Archív P.J.

STREDOEURÓPSKY DIPLOMATICKÝ FUTBALOVÝ TURNAJ
PREDSTAVUJEME EUROMINCE – VATIKÁN
OCHRANA MOBILNÝCH ZARIADENÍ
NOVINKY V MEDZINÁRODNEJ ZMLUVNEJ ZÁKLADNI SR
• Titulná strana: Bratislavské vianočné trhy. Foto: Kristína Spišáková.

•Záver seriálu o Palugyayovom paláci.
Foto: T. Bokor.

A nášmu časopisu, aby
svojim čriepkom do mozaiky
zapadol do Vašej informovanosti o čoraz zložitejšom
svete okolo nás. Ten nasledujúci rok v tomto smere naozaj nemusí byť jednoduchý...
Vianoce sú zároveň
obdobím charity, vážme si
preto aj činnosť a snahu tých
ľudí, ktorí sa snažia pomáhať iným, ktorí sa nenarodili pod šťastnou hviezdou.
Pripájame preto niekoľko fotografií z 26. Vianočného charitatívneho bazáru, ktorý v spolupráci s Ministerstvom
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR tradične organizuje Medzinárodný klub žien. Toto podujatie má
za cieľ finančne podporiť tých, ktorí to najviac potrebujú a zároveň majú na Slovensku pôsobiace ambasády
možnosť prezentovať svoje tradičné vianočné produkty a jedlá. Stará tržnica bola plná vôní a chutí z celého
sveta. Výťažok 80 500 eur odovzdal predstaviteľkám International Women Clubu počas Vianočného koncertu
SĽUK-u pre diplomatický zbor štátny tajomník MZVaEZ SR Ivan Korčok. Verím, že v roku 2018 sa budeme na
stránkach nášho časopisu čo najviac stretávať aj s takýmito pozitívnymi správami.
Igor Skoček, šéfredaktor
•Foto: Tomáš Bokor.
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O princípoch slovenskej zahrani
V ohromnom prúde rýchlych správ, statusov a on-line diskusií rôznej kvality
je schválenie bezpečnostnej stratégie neprehliadnuteľné. Na jednej strane
potvrdzuje naše pevné ukotvenie v euroatlantickom priestore, na druhej
popisuje výzvy a ich riešenia jasne a zrozumiteľne.

P

rečo vlastne potrebujeme novú bezpečnostnú stratégiu? Lebo Slovensko považuje EÚ a NATO za základné piliere našej bezpečnosti
a prosperity a členstvo v týchto zoskupeniach za vyjadrenie našej civilizačnej príslušnosti. Zároveň si uvedomujeme vlastnú zodpovednosť
za bezpečnosť nášho štátu a integračného priestoru, ktorej sa nemôžeme a ani nechceme vzdať. Obe dimenzie bezpečnostnej politiky, teda
národnú a medzinárodnú, vnímame ako úzko prepojené a vzájomne sa doplňujúce.
V EÚ a NATO sme spolutvorcami rozhodnutí, ktoré sa potom odrážajú aj na našom zahraničnopolitickom a bezpečnostnom uvažovaní. A naopak,
tieto inštitúcie vnímame ako nástroje na presadzovanie našich bezpečnostných záujmov. Na summitoch NATO sme sa napríklad spoločne rozhodli
o posilnení východnej hranice a prijali sme kybernetickú oblasť ako štvrtú operačnú doménu (popri pozemnej, vzdušnej a námornej). Rovnako tak
rokujeme v rámci EÚ o tom, ako implementovať Globálnu stratégiu EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku.

Prihlásenie sa k euroatlantickej integrácii pritom nie je nič prevratne nové, naopak ide o prejav kontinuity v slovenskej
zahraničnej a bezpečnostnej politike.

• Rezort diplomacie pri tvorbe
a predkladaní bezpečnostnej
stratégie na rokovanie vlády
diskutoval s mimovládnymi
organizáciami, novinármi
a predstaviteľmi politického
života. Zo stretnutia
11. septembra 2017. Foto:
Tomáš Bokor.
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Výnimočné sú iba okolnosti, za akých to hovoríme a otvorenosť, s akou to hovoríme. Keď pred vyše
dvanástimi rokmi vznikala pôvodná bezpečnostná stratégia, Slovensko oslavovalo vstup do euroatlantických
štruktúr a Javier Solana, vtedajší generálny tajomník NATO, do európskej bezpečnostnej stratégie napísal:
„Európa nikdy nebola taká prosperujúca, bezpečná a slobodná.“ Písal o období mieru a stability, aké sme
v histórii Európy dovtedy nezažili.
Odvtedy sa mnoho zmenilo. Ekonomická kríza v niektorých momentoch bezprostredne ohrozovala
existenciu spoločnej meny. Rusko šokovalo ochotou použiť silu na zabezpečenie si vplyvu či územných
ziskov. Teroristické útoky v Európe nám pripomenuli, že nikde nie sme úplne v bezpečí. Vlna nekontrolovanej
masovej migrácie uzavrela hranice (fyzické, politické a často aj psychologické) a zároveň posilnila extrémistické
názory, o ktorých sme si mysleli, že do Európy už dávno nepatria.
K tomu sa pridali dezinformácie a propaganda, ktoré sú vážnou bezpečnostnou hrozbou dnešného sveta.
Aj preto musíme prikladať veľký význam otvorenej a intenzívnej komunikácii štátu s verejnosťou, osobitne
s mladou generáciou. Potrebujeme diskusiu o našich národných a euroatlantických inštitúciách, o základných
civilizačných hodnotách a princípoch, o demokracii, o slobode a ľudských právach.

ičnej a bezpečnostnej politiky
• Ciele a priority novej
bezpečnostnej stratégie
predstavil štátny tajomník
Ivan Korčok aj predstaviteľom
politických strán.
Foto: Tomáš Bokor.

Bezpečnostná

Na zmenenú bezpečnostnú situáciu sme
reagovali novou stratégiou.
Tak, aby sme efektívne plnili jednu zo základných
funkcií štátu: zaručiť bezpečnosť štátu a, samozrejme,
na prvom mieste jeho občanov. Preto bezpečnostná stratégia musí zodpovedne reagovať na súčasné
varovania, o ktorých otvorene hovorí aj Slovenská
informačná služba – či ide o narastajúce pôsobenie
cudzích spravodajských služieb v SR, hybridné hrozby,
alebo riziko propagácie extrémizmu a ovplyvňovania
zo strany cudzích štátov.
Bezpečnostná stratégia je zodpovedná a korektná.
Kritika, že z dôležitej európskej krajiny robíme nepriateľa, alebo že je v dokumente dokonca označená za
hrozbu, jednoducho nie je fér. Nikde v texte dokumentu sa nič také nedočítate. Naopak, nájdete tam
silné vyjadrenie nášho záujmu pokračovať v dialógu
o bezpečnostných otázkach. Samozrejme, to neznamená, že niektoré problémy zrozumiteľne nepomenujeme, alebo že ich budeme zahmlievať. Chceme byť
úprimní k našim občanom. Bezpečnostná stratégia
nemôže byť potemkinovskou dedinou: ak by sme
k analýze bezpečnostného prostredia pristúpili vlažne,
ako by vyzerali naše riešenia?
Bolo by tiež chybou tento dokument zredukovať
na geopolitickú deklaráciu, pretože vo svojej podstate
omnoho viac hľadí do budúcnosti, než do minulosti.
Upozorňuje na problémy, ktorých dopad na našu bezpečnosť dnes ešte celkom nedoceňujeme, no ktorým
sa v horizonte niekoľkých rokov či desaťročí určite
nevyhneme.
V stratégii sa píše: „Zlá bezpečnostná situácia
v mnohých regiónoch okolitého sveta, zlyhávanie
štátov, rýchly demografický rast, spolu s globálnymi
problémami ako sú chudoba, epidémie a dôsledky
klimatickej zmeny, vrátane degradácie životného prostredia a nedostatku potravín a pitnej vody, vytvárajú
silný tlak na vznik kríz a konfliktov, a s nimi súvisiace
presídľovanie veľkej masy obyvateľstva.“ Dokument tiež upozorňuje na globálne výzvy, súvisiace
s technologickým pokrokom, akými sú robotizácia
a vývoj umelej inteligencie, na otváranie sa nových

zdrojov lacnej pracovnej sily vo svete a odliv mozgov
do zahraničia, na dopady klimatickej zmeny, či potrebu
zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov energie.
Bezpečnostná stratégia preto prináša ambiciózne
ciele: od posilnenia kapacít krízového manažmentu,
cez modernizáciu ozbrojených síl, zvyšovanie odolnosti voči hybridným hrozbám, prevenciu a represiu
prejavov extrémizmu a xenofóbie, až po rozvojovú
a humanitárnu pomoc, či poskytovanie pomoci
občanom v zahraničí. Bezpečnosť chápe skutočne
komplexne, čo považujem za výsledok veľmi konštruktívnej spolupráce medzi našim ministerstvom,
spolupracujúcimi rezortmi a mimovládnym sektorom.
V rýchlo sa meniacom svete je vzácne, keď aspoň
niečo pretrváva.

Strategický bezpečnostný záujem Slovenska
ostal nezmenený: hrozby a výzvy musíme
riešiť v spoločenstve, a nie individuálne.
V globálnej konkurencii je pre našu bezpečnosť a prosperitu životne dôležité, aby sme boli súčasťou silného
a dobre fungujúceho spoločenstva, s jasnými pravidlami a vzájomným rešpektovaním partnerov. Základom
každej spolupráce je plnenie si domácich úloh. Toto
sú naše hlboko zakorenené, a podľa môjho názoru
absolútne správne základné princípy našej zahraničnej
a bezpečnostnej politiky.
Ivan Korčok

stratégia je
zodpovedná
a korektná. Kritika,
že z dôležitej
európskej krajiny
robíme nepriateľa,
alebo že je
v dokumente
dokonca označená
za hrozbu,
jednoducho nie je
fér.

• V bratislavských Vajnoroch sa
nachádza regionálne veliteľstvo
NATO. Z otvorenia 24. januára
2017. Foto: NATO.
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Prínosy digitalizácie pre rozvojovú spoluprácu
Cesta k udržateľnému rozvoju a znižovaniu chudoby vo svete je
neodmysliteľne spojená so zakomponovaním digitalizácie vo všetkých
politikách rozvojovej spolupráce. Digitalizácia predstavuje spôsob, ako
zefektívniť poskytovanie našej rozvojovej pomoci a doručiť ju väčšiemu počtu
ľudí vo svete.

• Neformálne
rokovanie ministrov
Rady EÚ rozvojového
segmentu v estónskom
Tallinne. Foto: MFA of
Estonia.

• Vpravo: Štátny
tajomník MZVaEZ
SR Lukáš Parízek
s ministrom
zahraničných vecí
Estónska Svenom
Mikserom (vpravo).
Foto: MFA of Estonia.
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vet je od zavedenia internetu v neustálej digitálnej revolúcii, ktorá stále trvá, dokonca aj v najvyspelejších
krajinách sveta. O dôležitosti agendy svedčí aj neformálne ministerské rokovanie rozvojového segmentu Rady
EÚ pre zahraničné veci 11. septembra 2017 v Tallinne,
ktoré bolo jednou z aktivít na vysokej úrovni súčasného
estónskeho predsedníctva v Rade EÚ. Významne sa tu
prepojilo slovenské a estónske predsedníctvo, keďže závery
Rady z roku 2016, formulované v strategickom dokumente
Digital4Development (D4D), považujú digitalizáciu za
jeden zo základných faktorov, podmieňujúcich dosiahnutie
trvalo udržateľného rozvoja. Definovanie digitalizácie ako
jedného z pilierov súčasného estónskeho predsedníctva je
len potvrdením dôležitosti agendy pre rozvoj nielen vyspelých, ale aj rozvojových krajín.

PRISPELO AJ ÚSILIE NAŠEJ DIPLOMACIE
Šírenie informačných a komunikačných technológií, spolu
s ich globálnou prepojenosťou, má vysoký potenciál na
zrýchlenie ľudského pokroku, čím môžeme preklenúť rozdiely vo svete a budovať spoločnosť založenú na vedomostiach. Tieto slová sú zakotvené v deklarácii Rezolúcie
k prijatiu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, odsúhlasenej
medzinárodným spoločenstvom na Valnom zhromaždení
OSN 25. septembra 2015.
Počas nášho predsedníctva v Rade EÚ bola digitalizácia
v rozvoji jednou z kľúčových tém európskej politiky rozvojovej spolupráce. Vnímali sme potrebu aktualizovať politic-

kú stratégiu EÚ na pomoc tretím krajinám, tzv. Európsky
konsenzus o rozvoji, v súlade s Agendou 2030 a začleniť
v nej digitalizáciu ako strategickú prioritu. Vďaka energickému úsiliu našej diplomacie boli prijaté závery Rady
k presadzovaniu digitálnych riešení a technológií v rozvojovej politike EÚ. Následne bol vydaný pracovný dokument
s konkrétnymi návrhmi a v júni 2017 prijatý nový európsky
konsenzus pre rozvoj, kde je téma digitalizácie prierezovo
začlenená.

AKO SA UPLATŇUJÚ IT PROJEKTY V PRAXI?
Cesta k udržateľnému rozvoju a znižovaniu chudoby
vo svete je neodmysliteľne spojená so zakomponovaním
digitalizácie vo všetkých politikách rozvojovej spolupráce.
Digitalizácia predstavuje spôsob ako zefektívniť poskytovanie našej rozvojovej pomoci a doručiť ju väčšiemu počtu
ľudí vo svete. Má dosah na všetky oblasti a parametre

pomoci, a to aj v kontexte humanitárnych kríz.
Slovensko sa prostredníctvom projektov Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
(SAMRS) snaží podporovať projekty, ktorých cieľom
je digitalizácia procesov a intenzívnejšie využívanie
informačných technológií v rámci rozvojovej pomoci.
Prostredníctvom aktivít slovenských mimovládnych
organizácií podporujeme napríklad aktivity, zamerané na
rozvoj startupov prostredníctvom IT klubov a konceptu cvičných firiem podľa metodiky Practice Enterprise
Network. Venujeme sa tiež budovaniu ekonomickej nezávislosti malých farmárov, najmä v krajinách východnej
Afriky, ako sú Keňa a Južný Sudán, prostredníctvom
implementácie mobilných dátových informačných systémov (ICT), zdokonaľujúcich manažment vzťahov
s farmármi, zjednodušujúcich obchodné rokovania, ako
aj sprehľadňujúcich kontrolu finančných transakcií.
Pozitívne hodnotenými sú aj projekty, podporujúce
e-agriculture a transformácie školských poľnohospodárskych klubov, ktoré majú za cieľ šírenie teoretických
a praktických znalostí v školách a prispieť tak k zvýšeniu
povedomia o súčasných efektívnych technikách pestovania plodín. Úspešným je aj projekt implementácie
digitálnych technológií v školách, na ktorý sa využíva
softvér OWNET, pochádzajúci z dielne študentov FIIT
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

DOSTUPNEJŠIE SLUŽBY PRE ĽUDÍ
Obyvatelia Kene, kam tiež smeruje naša rozvojová
pomoc, každodenne bojujú s veľkou chudobou, no aj
napriek tomu dnes Keňa patrí medzi lídrov Afriky
v mobilnom bankovníctve. Mobilný telefón je pre bežných obyvateľov nevyhnutnosťou, pretože svoje peniaze
spravujú prioritne cez takzvaný systém M-Pesa
(v preklade „mobilné peniaze“). V Keni má systém
M-Pesa 20 miliónov používateľov, teda mobilné bankovníctvo aktívne využíva skoro polovica dospelej populácie.
V Gruzínsku napomáhajú naše projekty, využívajúce
moderné informačné technológie, pri monitorovaní
a hodnotení dopadov klimatických zmien, a tiež pri
ochrane vodných zdrojov a ich využívania v poľnohospodárstve.
Vychádzajúc z príkladov dobrej praxe na Slovensku,
aktívne participujeme na projekte zabezpečenia finančnej udržateľnosti a konkurencieschopnosti samospráv
na Ukrajine, a to prostredníctvom troch projektových
aktivít. Zahŕňajú zadefinovanie odporúčaní na zvýšenie
transparentnosti, zriadenie on-line portálu o hospodárení miest a obcí a vytvorenie interaktívneho modelu
konkurencieschopnosti regiónov cez identifikáciu konkurenčných výhod a nevýhod a následného navrhnutia
individuálnych rozvojových stratégií. Vďaka technológiám sú pre ľudí v núdzi dostupnejšie služby a zároveň pomáhajú zamedziť ich zneužívaniu. Napriek
ťažkej životnej situácii sa takto môže dostať rodinám
viac dôstojnosti v každodennom živote.

EURÓPSKY INVESTIČNÝ PLÁN
Jedným z politických opatrení EÚ na riešenie súčasnej
migračnej krízy je Európsky investičný plán, ktorého súčasťou je Európsky fond pre udržateľný rozvoj
(EFSD). Cieľom je poskytovať investičné záruky
z finančných prostriedkov EÚ a kombinovať grantové
elementy so súkromnými zdrojmi na financovanie rozvo-

jových projektov pre krajiny v Afrike, ale aj v susedstve
EÚ. Týmto sa zníži riziko potenciálnych investícií
a zmobilizuje sa viac súkromných zdrojov v prospech
rozvojových krajín.
Výsledkom je vytvorenie pracovných príležitostí
a zintenzívnenie hospodárskej spolupráce medzi
Európou a týmito regiónmi. EFSD je členený na päť
tematických okruhov a jeden z nich je venovaný práve
investíciám v oblasti digitalizácie. Aj Slovensko, ako krajina dobrých nápadov („Good Idea Slovakia“) bude môcť
týmto spôsobom poskytovať zahraničným partnerom
expertízu, know-how, ako aj inovatívne riešenia a investovať tak do udržateľnej budúcnosti.

ČAKAJÚ NÁS KONKRÉTNE ÚLOHY
Európska únia sa aktívne podieľa na podpore digitálnych
technológií a služieb v partnerských krajinách, ale chýbal
jej vhodný rámec na začlenenie digitálnych technológií do
rozvojovej spolupráce. Digitalizácia otvára nové možnosti pri tvorbe pracovných miest a ekonomického rozvoja
vo všetkých rozvojových krajinách. Informačné
a komunikačné technológie a služby sú osvedčenými prostriedkami trvalo udržateľného rozvoja a inkluzívneho
rastu. Môžu byť kľúčom k zlepšeniu životov aj v najchudobnejších krajinách, najmä prostredníctvom posilnenia
postavenia žien a dievčat.
Preklenutie rodovej digitálnej priepasti je jednou
z hlavných výziev v oblasti európskej politiky digitalizácie
pre rozvoj. Zvýšenie úrovne digitálnych zručností miestneho obyvateľstva, najmä v najchudobnejších krajinách
Afriky, umožní ich participáciu v spoločenskom
a hospodárskom živote krajiny, prispeje k zvýšeniu odolnosti voči krízovým situáciám, a v neposlednom rade
k osvete v oblasti zdravotnej starostlivosti. Ďalším
z priaznivých aspektov digitalizácie v rozvoji je zlepše-

Podstatou
rozvojovej
spolupráce
je vytvárať
podmienky
pre lepšiu
budúcnosť.
A o budúcnosti
nemôžeme
hovoriť bez toho,
aby sme
nezvažovali
úlohu telekomunikačných
technológií.

Priority digitalizácie v rozvojovej spolupráci sú na základe existujúcich politík
a partnerstiev definované v týchto oblastiach podpory:
1. Prístup k dostupným a bezpečným širokopásmovým pripojeniam a digitálnej infraštruktúre, vrátane potrebných regulačných reforiem.
2. Digitálna gramotnosť a zručnosť.
3. Digitálne podnikanie a tvorba pracovných miest.
4. Využívanie digitálnych technológií ako prostriedku trvalo udržateľného rozvoja.
nie a zefektívnenie verejných služieb, demokratického
riadenia a transparentnosti, ako aj zvýšenie produktivity
a tvorby pracovných miest. Napriek tomu zostáva technická a cenová dostupnosť problémom naprieč regiónmi,
ako aj v ich rámci. Markantné rozdiely je možné badať
medzi vyššími a nižšími príjmovými krajinami a medzi
mestami a vidieckymi oblasťami.

PRÍLEŽITOSŤ PRE SLOVENSKO
V kontexte nastavenia procesov na dosiahnutie cieľov
udržateľného rozvoja je presadzovanie digitalizácie
do našej politiky rozvojovej spolupráce prirodzeným
krokom. V roku 2018 sa skončí platnosť súčasnej
strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej
republiky (2014 – 2018). Budúci rok bude výbornou
príležitosťou nielen na zhodnotenie implementácie
a poskytovania našej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, ale aj vhodným momentom na hlbšiu úvahu
o jej smerovaní na obdobie rokov 2019 − 2023.
Lukáš Parízek
SVET A MY
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Slovensko v EÚ − ako ďalej?
V súčasnej EÚ silnie
volanie po prehĺbení
európskej integrácie.
V jeho rámci sa
v posledných mesiacoch
začal objavovať aj pojem
„jadro Európskej únie“,
ktorý je pokusom o vyjadrenie
predstavy, že na tomto procese
nebudú participovať všetky členské
štáty rovnakou mierou.

D

nes ešte nevieme povedať, či skutočne vznikne formalizovaná skupina
krajín, vytvárajúca takéto „jadro“,
no všetky úvahy týmto smerom ho nateraz
vykresľujú ako pomerne otvorený klub, o účasť
v ktorom sa môžu uchádzať všetky členské
krajiny, pokiaľ si dajú do poriadku financie, sú
ochotné prijať príslušnú legislatívu a podieľať
sa na rozšírených politikách spolupráce.

V EÚ MÁ SLOVENSKO DOBRÉ POSTAVENIE
Takmer s určitosťou môžeme predpokladať,
že akákoľvek hlbšia integrácia dnes bude vychádzať zo spolupráce v rámci eurozóny,
Hospodárskej a menovej únie a Schengenu,
čo by sa mohlo doplniť o oblasť vnútornej
bezpečnosti a obrany, väčšiu koordináciu
rozpočtov a verejných financií, spoluprácu
v oblasti vzdelávania (študentské výmenné pobyty, výučba jazykov), ale tiež sociálne otázky,
problematiku azylu a migrácie. Členské krajiny
by, intenzívnejšie ako doteraz, mali spoločne riešiť výzvy zavádzania technologických
inovácií a digitalizácie priemyslu a spoločnosti.
Očakáva sa aj zriadenie spoločného rozpočtu
krajín eurozóny, ktorý by predstavoval navýšenie spoločných financií nad dnešné 1 % HDP
krajín EÚ.
8
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Slovenská republika však už dnes – najmä
vďaka svojmu členstvu v eurozóne – patrí do
skupiny najviac integrovaných členských štátov,
a teda už prakticky je súčasťou neformálneho
„jadra“. My by sme si toto postavenie mali
chcieť zachovať. Slovensko preto vyjadrilo svoj
záujem pokračovať v ďalšej a hlbšej integrácii
– a keby sa mala vyskytnúť situácia, že v EÚ
vznikne užšie „jadro“ aj oficiálne, tak Slovensko
má ambíciu zostať jeho súčasťou a spoluformovať jeho budúcu podobu. Opúšťať tento
elitný klub by bolo škodlivým krokom vzad.
Pre Slovensko, ako otvorenú proexportne zameranú ekonomiku, znamená eventuálne ďalšie
prehlbovanie integrácie skôr príležitosť, než
akési ohrozenie. Nič však nie je samozrejmé
a ani zadarmo. Slovensko bude musieť vyvinúť
vlastnú aktivitu a – samozrejme – zreteľne
a nahlas artikulovať svoj záujem.

V ČOM SPOČÍVAJÚ VÝHODY „JADRA“
Naša účasť v užšej integrácii nám prináša
niekoľko evidentných výhod, ktoré vyvážia
počiatočné negatíva a ktoré by sme určite
nechceli stratiť. V prvom rade je to ukotvenie
medzi najvyspelejšími krajinami Európy – sme
v spoločenstve s najvyspelejšími západnými
demokraciami a je zrejmé, že to má a bude mať

priaznivý vplyv na ekonomickú, technologickú,
spoločenskú a politickú modernizáciu Slovenska. Do úvahy vezmime aj to, že v súčasnosti
zažívame ďalšiu vlnu technologickej modernizácie, charakterizovanú zrýchľovaním digitalizácie, automatizáciou a robotizáciou, či nástupom
umelej inteligencie. Na túto „vlnu“ budeme
vedieť „naskočiť“ skôr a jednoduchšie v rámci
takéhoto užšieho spoločenstva, než ako keby
naša spolupráca v rámci EÚ zostala na súčasnej
úrovni. Minimálne preto, že sa budeme môcť
opierať o vyššiu finančnú podporu a priamo sa
zúčastňovať na príslušných spoločných projektoch a užšej výmene poznatkov..
Ako členovia „jadra“ budeme mať adekvátny podiel na formovaní a profitovaní zo
spoločných politík EÚ. Môžeme predpokladať,
že v rámci „jadra“ bude väčší tlak povedzme
na sociálnu kohéziu a vyrovnávanie sociálnych
a ekonomických rozdielov. Alebo napríklad aj
tlak na konvergenciu (z nášho pohľadu zvyšovanie) platov bude zrejme inštitucionalizovaný.
Reálne tiež môžeme očakávať vyššiu podporu
zaostávajúcim regiónom. Garantuje nám to
rýchlejšie približovanie sa k úrovni najvyspelejších európskych ekonomík.
V rámci hlbšie integrovanej skupiny máme
možnosť intenzívnejšie ovplyvňovať dianie

• Foto: Shutterstock/patrice6000.

v EÚ – budeme spolurozhodovať v tom
najprestížnejšom európskom klube krajín,
ktorý bude podstatným spôsobom určovať
budúcnosť kontinentu, pričom nepriamo aj
tých krajín, ktoré členmi „jadra“ nebudú.

SPOLOČNE ČELIŤ VÝZVAM GLOBALIZÁCIE
Rovnako môžeme počítať s väčším vplyvom
v globálnom prostredí – spoločne dokážeme
lepšie čeliť výzvam globalizácie a takým ekonomickým, politickým a vojenským gigantom,
ako sú Spojené štáty, Rusko, alebo Čína. Aj
problém ilegálnej migrácie musí byť riešený na
celoeurópskej úrovni. Inak by sme sa museli
zriecť výhod Schengenu a myšlienky Európy
bez vnútorných hraničných kontrol. Migračný
tlak z Afriky a Blízkeho východu do Európy je
dlhodobou záležitosťou, vyvolanou globálnymi
faktormi a nemôžeme predpokladať, že bez
EÚ by ho samostatné a izolované európske
štáty dokázali zvládať lepšie.
Očakávame, že sa zlepší spolupráca v oblasti
vnútornej bezpečnosti a boja proti organizovanej zločinnosti. Diskutuje sa napríklad
o spoločnom európskom prokurátorovi, užšej
spolupráci spravodajských služieb a pod. Štáty
európskeho „jadra“ budú intenzívnejšie spolupracovať v oblasti obrany. Dosiahneme tak

vyšší synergický efekt, umožnený spoločným
vývojom a výrobou, spoločným plánovaním,
spoločným riadením a „deľbou práce“. Donedávna boli obranné a vojenské záležitosti mimo
hlavnej pozornosti Európskej únie. Zmena
medzinárodného prostredia nás prinútila sa
im venovať viac – je to normálna zodpovedná
reakcia na vonkajšie okolnosti, nie náš vnútorný
príklon k militarizmu. Európska obrana pritom nebude alternatívou NATO, ale skôr
posilnením jeho európskeho piliera a nebude
znamenať ani prerušenie politicko-bezpečnostných väzieb s USA.

NAŠA EKONOMICKÁ VÝKONNOSŤ RASTIE
Participáciou na hlbšej integrácii, a to aj keby
sa týkala len užšej skupiny členských krajín, by
sme plynule pokračovali v našom doterajšom
integračnom úsilí, ktorého správnosť potvrdzuje aj vývoj posledných troch desaťročí, počas ktorých sme boli členmi EÚ, alebo sme sa
o toto členstvo uchádzali. Veď po prekonaní
transformačného šoku začiatkom deväťdesiatych rokov a od nášho vstupu do Únie sme
zažili významný a nepopierateľný progres.
Dnes je Slovensko svojou ekonomickou výkonnosťou hospodársky silnejšie ako niektoré
krajiny starej EÚ15. Naša životná úroveň

v porovnaní s európskym priemerom sa
viditeľne zlepšuje. V roku 1993 bolo slovenské
HDP na obyvateľa podľa parity kúpnej sily asi
36 % rakúskeho. V roku 2004 to bolo už 46 %,
no a v roku 2016 až na úrovni 65 % rakúskeho
HDP. A to sa porovnávame s jedným z najvyspelejších štátov sveta. Aktuálne je nominálna
slovenská hrubá mzda asi 30 % nemeckej – jej
reálna kúpna sila je v slovenských podmienkach, samozrejme, vyššia, než ukazuje porovnanie nominálnych hodnôt.
Pripomeňme si, že v roku 2000 bola slovenská nominálna mzda len 13 % nemeckej
a v roku 1991 len 7 %. Vidíme, že nastúpený
trend je pozitívny, hoci historické rozdiely
medzi západnou a strednou Európou, ktoré
majú svoje korene v oneskorenej industrializácii
strednej Európy a ktoré boli umocnené štyrmi
desaťročiami experimentovania s alternatívnou
socialistickou, nepríliš efektívnou organizáciou
ekonomiky, prekonáme len pomocou cieľavedomého úsilia.

OBČANOM PREDKLADAŤ REALISTICKÉ VÍZIE
Členstvo v EÚ a NATO zodpovedá našej
civilizačnej orientácii a prirodzeným väzbám
s krajinami strednej a západnej Európy. Táto
kultúrna väzba je potvrdená aj v hospodárskej
SVET A MY
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naplniť a táto

oblasti. Asi 90 % zahraničných investícií na Slovensku
pochádza z demokratických krajín západnej civilizácie.
Obchod so západnými demokraciami predstavuje asi
80 – 85 % nášho zahraničného obchodu. Ekonomicky
sme plne integrovaní do EÚ a západného spoločenstva
krajín. Na porovnanie, podiel Ruska na našom exporte je
asi len 2,0 – 2,5 %. Je to tak nie preto, že by nás „niekto
nepúšťal na ruský trh“, ale hlavne preto, že ruský trh je
vlastne malý – samotné Rusko produkuje asi len 1,8 %
nominálneho svetového HDP a je menšou ekonomikou
než Brazília či Taliansko. Naopak, USA a EÚ reprezentujú spoločne asi 48 % svetového nominálneho HDP. Tieto
čísla jasne stanovujú mantinely akémukoľvek voluntarizmu v zahraničnej a obchodnej politike.
Z dosiahnutej úrovne integrácie by sme teda nemali
ustupovať. Táto však musí byť nasmerovaná aj do oblasti
sociálnej a ekonomickej kohézie. V EÚ by mala byť
zachovaná deľba moci medzi jej orgánmi, a tiež rovnováha medzi úniou a členskými štátmi. Občanom musíme
predkladať realistické vízie, pričom dôležitou by mala
byť pre nás aj demokratická legitimizácia našich krokov.
Jej zdrojom je pre nás aj rešpektovanie dohodnutej deľby
kompetencií, spolupráca s Európskym parlamentom,
národnými parlamentmi, a tiež samotné témy, ktorými
sa budeme zaoberať, by nemali byť odtrhnuté od života,
ale riešiť reálne potreby Európy, ako aj požiadavky jej
občanov.

nezostala

SPOLUROZHODUJEME O OSUDE EURÓPY

• „V životnom záujme
Slovenska je ostať
v jadre Európskej únie,“
povedal premiér Robert
Fico po rokovaní
s ministrom Miroslavom
Lajčákom v auguste
2017.
Foto: Tomáš Bokor.

V EÚ a NATO
sme práve
preto, aby sme
svoju štátnu
suverenitu
dokázali
v praxi

len formálne
deklarovanou
záležitosťou.

V súvislosti s predpokladaným odchodom Spojeného
kráľovstva z Európskej únie opätovne stúpa význam
tandemu Francúzska a Nemecka. Ich zámer prehlbovať
európsku integráciu bol potvrdený v prezidentských
voľbách, v ktorých zvolili za francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, a rovnako aj v nemeckých
parlamentných voľbách, ktoré znamenali víťazstvo

doterajšej kancelárky Angely Merkelovej. V predchádzajúcich postojoch Francúzska, Nemecka a aj iných štátov
k možnej reforme EÚ môžeme nájsť isté rozdiely, no
doterajšia skúsenosť s európskou integráciou potvrdzuje,
že Európania vedia dospieť k racionálnym a všeobecne
prijateľným kompromisom. Súčasnú situáciu by sme však
nemali vnímať ako bezproblémovú a musíme priznať, že
Európska únia dnes prechádza zložitým obdobím.
Na druhej strane spoločná mena, jednotný trh a spoločný priestor pre voľný pohyb osôb majú pozitívny vplyv
na našu celkovú hospodársku situáciu, obchodnú bilanciu,
investičnú atraktivitu, a tiež medzinárodnú prestíž
a postavenie krajiny. V EÚ ani NATO nie sme pasívnymi
účastníkmi, ale vieme aktívne spoluvytvárať ich rozhodnutia. EÚ nie je dokonalá, ale ak chceme byť relevantní
v rýchlo sa meniacom svete, tak nemôžeme hazardovať
s inou alternatívou. Bolo by to nielenže nezodpovedné,
ale veľmi nebezpečné.

• Traja najvyšší ústavní činitelia – prezident SR,
predseda NR SR a predseda vlády SR vo svojom
vyhlásení z 23. októbra podporili budúcnosť Slovenska
v jadre európskej integrácie: „Naše kroky a konanie
budú v prvom rade vedené v záujme našich občanov,
aby naďalej plne využívali výhody členstva v EÚ, ako aj
v záujme Únie ako celku.“ Foto: KPR.

Ak by sme stáli mimo hlavného prúdu v EÚ, alebo
dokonca mimo EÚ ako takej, stratili by sme schopnosť
participovať na globálnych rozhodnutiach o osude
Európy a Slovenska a ostatní by to urobili za nás, bez
nás a namiesto nás. V EÚ a NATO sme práve preto,
aby sme svoju štátnu suverenitu dokázali v praxi naplniť
a táto nezostala len formálne deklarovanou záležitosťou. Osamotené Slovensko sa ľahko môže stať obeťou
mocnejších síl. So spojencami v EÚ a NATO dokážeme
Slovensku zabezpečiť bezpečnosť, perspektívu dlhodobej
existencie a ďalšieho rozvoja.
Alexander Micovčin, Daniel Šmihula
• Ministri zahraničných vecí Miroslav Lajčák a Gabriel
Sigmar (vpravo) podpísali 4. augusta 2017 memorandum
o prehĺbenej spolupráci medzi Slovenskom a Nemeckom.
Na novinársku otázku, či podpis memoranda znamená
priblíženie sa Slovenska k európskemu jadru, šéf nemeckej
diplomacie odpovedal: „Slovensko je v jadre EÚ, nemusí sa
posúvať smerom k jadru. Vy ako keby ste podceňovali svoju
krajinu.“ Foto: Archív MZVaEZ SR.
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Spoločenská diskusia o budúcnosti EÚ
Projekt „Slovensko diskutuje o EÚ“ vznikol
z iniciatívy nášho rezortu diplomacie
iba nedávno. Jeho cieľom je udržiavať
širokú spoločenskú diskusiu o aktuálnych
témach, týkajúcich sa Európskej únie,
s osobitným dôrazom na jej budúcnosť
a miesto Slovenska v nej.

E

urópska únia sa nachádza v stave, ktorý mnohí charakterizujú ako
krízový. Starý kontinent bol v priebehu posledných desiatich rokov
svedkom zložitých situácií a kumulujúcich sa vážnych problémov
rôzneho pôvodu, charakteru a záberu. Spomenúť možno nevydarené referendá o európskej ústavnej zmluve, ekonomickú a finančnú krízu, či krízu
migračnú a utečeneckú, so všetkými svojimi sociálnymi, bezpečnostnými
a politickými dôsledkami.
Zároveň je oslabený aj globálny vplyv Únie, absentuje efektívny krízový
manažment v konfliktných zónach, v tesnom susedstve EÚ vzniká, resp.
pretrváva napätie, na ktoré dvadsaťsedmička doposiaľ nenachádza fungujúce
riešenia. Viazne uzatváranie obchodných dohôd, spochybnené bolo tiež prijatie záväzkov z Parížskej klimatickej dohody. V neposlednom rade Európou
v ostatnom čase čoraz viac otriasal terorizmus.

NASTAL ČAS SEBAREFLEXIE A DISKUSIE
Negatívny vývoj posledného obdobia má značný dopad na vnútornú integritu EÚ, predovšetkým na dôveru občanov v tento projekt, ktorá je výrazne
oslabená. Obyvatelia členských štátov sa cítia čoraz viac odtrhnutí od politiky
európskych lídrov, a tak hľadajú alternatívy. Aj preto silnie euroskepticizmus
a extrémizmus, ktoré mobilizujú proti Únii, označovanej skôr za zdroj problémov, ako ich riešenie.
Krízový stav v Európe vyvrcholil výsledkom referenda v Spojenom
kráľovstve o zotrvaní, či vystúpení z EÚ. Išlo o bod zlomu, ktorý začal
obdobie sebareflexie a diskusie o budúcnosti integračného projektu. Aktuálna
debata o budúcnosti Únie začala už na Bratislavskom summite v septembri
2016, nasledovala na summite v Ríme v marci tohto roku. Zapojili sa do nej
subjekty z úrovne členských štátov, ako aj samotných inštitúcií EÚ, vrátane Európskej komisie. Tá k téme vydala tzv. Bielu knihu a sériu pozičných
dokumentov (Sociálna Európa, Globalizácia, Hospodárska a menová únia,
obrana, rozpočet), v ktorých načrtla päť možných scenárov budúceho vývoja
a diskusii tým dala silný inicializačný impulz.

PRACOVNÁ SKUPINA PRE BUDÚCNOSŤ EÚ
Budúcnosť EÚ sa, pochopiteľne, stala témou číslo jeden aj na Slovensku.
Najskôr sa do diskusie zapájala prevažne vláda SR, niektoré politické strany,
ale aj NR SR a prezident so svojou Správou o stave republiky. Širšia spoločenská debata však do značnej miery absentovala. Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR (ďalej len MZVaEZ SR), ktoré na Slovensku
koordinuje implementáciu agendy EÚ, nemohlo tento stav ignorovať,
a tak sa začalo otázkou budúcnosti EÚ zaoberať systémovo.
Vo februári 2017 vznikla v jeho rámci Pracovná skupina pre budúcnosť
EÚ, vedená štátnym tajomníkom MZVaEZ SR Ivanom Korčokom. Skupina, pozostávajúca z vedúcich pracovníkov vecne príslušných útvarov, sa
na svojich šiestich stretnutiach venovala analýze príčin krízového stavu
Únie a možným východiskám z neho. Odbornej diskusie sa zároveň zúčastnili i prizvaní zástupcovia ďalších relevantných rezortov, ako aj mimovládnej sféry.
SVET A MY
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AKADEMICKÁ PÔDA POSKYTUJE PRIESTOR

• Fotografie na str. 11
zhora nadol: Diskusia
na pôde Univerzity
Mateja Bela, 5. apríla
2017. Z diskusie
v Košiciach,
6. novembra 2017.
Z podujatia v Nitre,
2. októbra 2017.
Podujatie v Trnave,
26. novembra 2017.
Na str. 12 zľava
doprava: Slovensko
diskutuje o EÚ v Trnave,
27. novembra 2017.
Z podujatia v Košiciach
6. novembra 2017.
Foto: Archív MZVaEZ,
Tomáš Bokor, Kristína
Spišáková.

PROJEKT „SLOVENSKO DISKUTUJE O EÚ“

Ambíciou

A tak MZVaEZ SR iniciovalo projekt „Slovensko diskutuje
o EÚ“, ktorého cieľom je udržiavať na Slovensku širokú
spoločenskú diskusiu o aktuálnych témach, týkajúcich sa
Európskej únie, s osobitným dôrazom na jej budúcnosť
a miesto Slovenska v nej. Ide o sériu diskusných podujatí,
vďaka ktorým môžu mladí ľudia, študenti a predstavitelia
akademickej obce, diskutovať so zástupcami všetkých
zložiek občianskej spoločnosti o európskych záležitostiach
a prispieť tak k formovaniu budúcej podoby Únie.
Široká spoločenská participácia v diskusii prispieva
k vyššej informovanosti o Európskej únii, ako aj k poskytnutiu legitímneho základu pre ďalšie aktivity Slovenska
v tomto integračnom zoskupení. Tomuto cieľu zodpovedá
nielen program podujatí, ale aj pozvaní hostia a rečníci,
ktorými sú členovia vlády SR, predstavitelia MZVaEZ SR,
prípadne iných relevantných rezortov, zástupcovia poslaneckých klubov, mimovládnych organizácií, podnikateľského sektora, záujmových združení a regiónov, sociálnych
partnerov, akademickej obce a študentov.

rezortu

NÁZORY ŠTUDENTOV SÚ VÍTANE

diplomacie
bolo vychádzať
v diskusii
o budúcnosti
EÚ z celospoločenského
konsenzu pri
tvorbe národných pozícií.
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Od začiatku bolo ambíciou rezortu diplomacie vychádzať v diskusii o budúcnosti EÚ z celospoločenského
konsenzu pri tvorbe národných pozícií. V záujme veci bolo
preto potrebné debatu rozšíriť o zástupcov tých zložiek
spoločnosti, ktoré doposiaľ nemali veľa šancí predniesť
svoje názory a návrhy – a to predovšetkým o mladú generáciu, ktorej sa budúcnosť EÚ dotýka azda najviac.

SVET A MY

Neoceniteľným vkladom do diskusie o európskych záležitostiach sú práve názory študentov a odborníkov
z akademického prostredia. Za najvhodnejšie miesto pre
konanie týchto podujatí bola preto zvolená univerzitná
pôda, nakoľko o aktuálnych problémoch a možných riešeniach je potrebné diskutovať najmä s mladou generáciou
a motivovať ju k väčšej angažovanosti vo veciach verejných, a osobitne v záležitostiach, týkajúcich sa európskej
budúcnosti Slovenska. Vďaka podujatiam tohto typu
majú mladí ľudia jedinečnú možnosť zapojiť sa do živej
diskusie o európskych témach s predstaviteľmi z rôznych
oblastí spoločenského života.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
si je vedomé skutočnosti, že vysoké školy sú apolitické
inštitúcie. Účasť politických subjektov na týchto podujatiach preto nemá v žiadnom prípade slúžiť na ich propagáciu. Politické strany sú však prirodzenou a neoddeliteľnou
súčasťou spoločenskej diskusie o budúcom smerovaní EÚ
a mieste Slovenska v jej rámci. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby boli súčasťou debát s mladými ľuďmi
a študentmi, ako aj s ostatnými zložkami občianskej spoločnosti, aby vyjadrili svoje názory a postoje k Európskej
únii, a tak prispeli k formovaniu jej podoby a budúceho
smerovania.

Pilotné podujatie projektu sa uskutočnilo na pôde
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v máji 2017 za
prítomnosti ministra rezortu diplomacie Miroslava Lajčáka.
Ďalšia diskusia sa konala začiatkom októbra na Univerzite
Konštantína Filozofa v Nitre pod záštitou a za prítomnosti
premiéra SR Roberta Fica, v ktorej mali účastníci jedinečnú
možnosť prebrať najpálčivejšie otázky, týkajúce sa európskej agendy, priamo s najvyšším predstaviteľom vlády.
V poradí tretia diskusia sa uskutočnila na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 6. novembra 2017, na
ktorú prijal pozvanie podpredseda vlády SR pre investície
a informatizáciu Peter Pellegrini. Sériu tohtoročných podujatí uzavrelo 27. novembra 2017 stretnutie na pôde Trnavskej univerzity, kde sa študentom prihovoril podpredseda
Národnej rady SR Béla Bugár. Všetky konferencie sa stretli
s pozitívnymi hodnoteniami, ktoré motivujú MZVaEZ SR
v nich pokračovať.

MOŽNOSŤ TVORIVEJ VÝMENY NÁZOROV
Všetky podujatia sú rozčlenené na jednotlivé diskusné
panely, ktorých základom je študentský panel so študentmi
univerzity. Každý z nich má možnosť predstaviť pohľad
svojej generácie na európske záležitosti a našu budúcnosť,
a to cez optiku ich študijného zamerania. O jednotlivých témach diskutujú študenti so štátnym tajomníkom
MZVaEZ SR Ivanom Korčokom, ktorý bol, okrem iného,
splnomocnencom vlády SR pre naše predsedníctvo v Rade
Európskej únie v roku 2016, a zároveň zastupoval Radu
EÚ vo vzťahu k Európskemu parlamentu ako nositeľa
„demokratickej legitimity“. Študenti majú preto možnosť
vymeniť si názory s vrcholným predstaviteľom rezortu
diplomacie a spoločne analyzovať súčasnú situáciu, ako aj
možný vývoj európskeho integračného projektu.
Počas panelu býva priebežne priestor aj na vstupy
z publika, čím sa má zabezpečiť interaktívna a živá
diskusia. MZVaEZ SR zastáva názor, že predovšetkým
mladí ľudia by mali mať možnosť ovplyvniť smerovanie
Únie tak, aby zodpovedala dobe a ich potrebám. Dnes by
mali mladí občania aktívne prispievať k spoluformovaniu
EÚ, aby si mohli zajtra užívať plody svojich rozhodnutí,
plánovania a práce.
Druhý panel má formu moderovanej diskusie so zástupcami poslaneckých klubov, podnikateľského a tretieho
sektora. Návštevníci podujatia vďaka tomuto panelu majú
možnosť vypočuť si priamo od svojich politických zástupcov, ako aj ľudí z regiónu, pôsobiacich v rôznych sektoroch, ako európsky rozmer ovplyvňuje ten národný
a naopak. Od účastníkov panelu sa očakáva predstavenie
ich názorov, skúseností a know-how v rámci svojej pôsobnosti, súvisiacich s členstvom SR v Únii, ako aj vyjadrenie
ich názorov na úlohy politických a občianskych subjektov
nielen v národných vnútroštátnych záležitostiach, ale aj
v agende EÚ.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ako iniciátor a organizátor projektu „Slovensko
diskutuje o EÚ“ je presvedčené, že len vďaka zastúpeniu
všetkých sfér spoločnosti môže vzniknúť komplexný
a skutočný obraz celonárodného postoja a záujmu o EÚ,
opierajúci sa o spoľahlivú legitimitu.
Mária Malová, Milan Matlovič

U

plynulo iba niekoľko týždňov odvtedy, čo nový predseda Valného zhromaždenia (VZ)
OSN, šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák, symbolicky prevzal z rúk svojho
predchodcu Petra Thomsona z Fidži predsednícke kladivko a zložil slávnostný sľub.
Zakrátko nato nasledovala všeobecná rozprava 72. zasadnutia VZ OSN. Zúčastnilo sa na nej
77 hláv štátov (vrátane prezidenta SR Andrej Kisku), 33 predsedov vlád, 60 ministrov a mnoho
ďalších vysokopostavených predstaviteľov členských štátov OSN. Dozneli prejavy štátnikov,
skončili sa tisícky bilaterálnych rokovaní a stovky sprievodných podujatí.
Život v hlavnom sídle OSN v New Yorku sa vrátil do „normálu“. Pre predsedu VZ OSN to
znamená počas roka zvolávať a viesť asi 100 formálnych a 200 neformálnych zasadnutí
a predniesť takmer 300 prejavov na zasadnutiach a podujatiach. Tiež vykonať viaceré zahraničné pracovné cesty na pozvanie členských štátov a rôznych súčastí systému OSN. Dôležitú
súčasť jeho práce tvorí organizácia osobitných podujatí na vysokej úrovni. Prvým z nich bolo
na prelome septembra a októbra zasadnutie k prehodnoteniu globálneho akčného plánu boja
proti nelegálnemu obchodovaniu s ľuďmi, označovaného aj za novodobú formu otroctva.

List z New Yorku

Postupne prichádzajú na rad zložitejšie výzvy
a citlivejšie otázky, ako napríklad situácia na
Ukrajine, početné humanitárne krízy vo svete,
alebo otázka odsunu cudzích vojsk z moldavského Podnesterska. Predseda VZ OSN s využitím
svojich diplomatických a politických schopností
a skúseností napomáha dialógu, obrusovaniu
hrán a odbúravaniu polarizácie stanovísk, usiluje
sa priviesť štáty k dohode, alebo ku kompromisným riešeniam.
Dôležitým akcentom predsedníctva Miroslava
Lajčáka vo VZ OSN je prijímanie rozhodnutí pre
ľudí – pre zvýšenie ich bezpečnosti, prosperity
a posilnenie ich práv. Práve preto je témou

72. zasadnutia VZ OSN dôraz na ľudí – úsilie o mier a dôstojný život pre všetkých na udržateľnej planéte.
Dvoma kľúčovými prioritami 72. zasadnutia VZ OSN sú migrácia a prevencia konfliktov.
V roku 2018 budú v OSN prebiehať medzivládne rokovania s cieľom prijatia globálneho
kompaktu (dohody) o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii. Ide o globálnu otázku, ktorá si
vyžaduje prijatie efektívnych globálnych riešení. Proces prípravy dohody pokračuje úspešne,
najdôležitejšia fáza rokovaní nás však ešte iba čaká.
Zrejme najviditeľnejšou oblasťou práce OSN vo svete je udržiavanie mieru. Ide o spoločnú
prioritu generálneho tajomníka (GT) OSN Antónia Guterresa a predsedu VZ OSN Miroslava
Lajčáka. GT OSN nedávno predstavil svoj návrh zmeny vnútornej štruktúry Sekretariátu OSN
v oblasti mieru a bezpečnosti, s dôrazom na posilnenie kapacít pre prevenciu konfliktov a mediáciu. Doslova vlajkovou loďou medzi podujatiami na
vysokej úrovni, zvolanými predsedom VZ OSN, bude v apríli 2018 zasadnutie k udržiavaniu mieru a prevencii konfliktov.
Pre mňa osobne je to tiež nový začiatok. Vrátil som sa pracovne naspäť do New Yorku po ôsmich rokoch. Dostal som poverenie a mám česť
tentokrát Stálu misiu SR pri OSN viesť. Mám mladý a dynamický tím a skúseného zástupcu. Ako sa však hovorí, dvakrát nevstúpiš do tej istej rieky.
Za tých osem rokov sa v práci organizácie mnohé zmenilo. Nielen to, že na jej čele je od 1. januára nový GT. Svet okolo nás sa zásadne mení.
Mení sa charakter konfliktov a bezpečnostných hrozieb a narastá ich počet. OSN nedokáže na tieto výzvy dostatočne rýchlo reagovať. Príslušníci
mierových operácií OSN často pôsobia v prostredí, kde sa stávajú terčom útokov teroristov, resp. musia chrániť civilistov, lebo hostiteľská krajina to
nedokáže. Skončila sa platnosť Miléniových rozvojových cieľov a v roku 2015 boli prijaté univerzálna Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj a Parížska
klimatická dohoda, ktoré majú nesmierny transformačný dosah na všetky štáty vo svete – rozvinuté i rozvojové. Ich plnenie má pre ľudstvo doslova
existenčný význam. Aj preto sa OSN musí prispôsobiť novým podmienkam a zmenám, aby si zachovala svoju relevanciu v 21. storočí a dokázala
efektívne plniť svoj mandát a rastúce očakávania ľudí vo svete.
Na záver mi nedá nespomenúť historický moment, ktorý sme v OSN v New Yorku zažili na tohtoročný Deň OSN (24. októbra) pod mottom
jednoty v rôznorodosti. V sále VZ OSN pred zástupcami všetkých 193 členských štátov OSN vystúpil umelecký súbor Lúčnica s nádherným programom, ktorý zaznamenal obrovský ohlas. Za takmer 25 rokov členstva SR v OSN išlo o najvýznamnejšiu kultúrnu prezentáciu SR na pôde OSN.
Splnil sa nám tým veľký sen. Bol som v ten večer veľmi hrdým a šťastným veľvyslancom svojej krajiny!
Michal Mlynár, veľvyslanec, stály predstaviteľ SR pri OSN
• Vľavo hore: Portrét (nového) stáleho predstaviteľa SR pri OSN. Foto: UN Photo/Evan Schneider.
• Uprostred: V Deň OSN (24. októbra) pod mottom jednoty v rôznorodosti v sále VZ OSN vystúpila s obrovským úspechom Lúčnica. Foto: archív MZVaEZ SR.
• Zasadnutie BR OSN k problematike žien, mieru a bezpečnosti, New York, 27.10.2017. Foto: UN Photo/Evan Schneider.
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Budeme predsedať OBSE
Ministerská rada Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
(OBSE) prijala v decembri 2016 konsenzuálne rozhodnutie o slovenskom
predsedníctve v roku 2019. Potrvá celý kalendárny rok. Úradujúcim
predsedom organizácie bude minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky.

v OBSE. Po predsedníctve v Rade EÚ v druhom polroku
2016, ďalšia výzva – predsedníctvo v OBSE, ponúka
pokračovanie presadzovania zahraničnopolitických priorít
Slovenska na medzinárodnom poli a vymanenie sa z užšieho
regionálneho rozmeru.

SLOVENSKO BUDE ROK TVÁROU ORGANIZÁCIE

• Štátny tajomník
Ministerstva
zahraničných vecí
a európskych
záležitostí SR Lukáš
Parízek sa 3. októbra
2017 stretol
v prítomnosti stáleho
predstaviteľa SR
pri Organizácii pre
bezpečnosť
a spoluprácu
v Európe (OBSE)
Radomíra Boháča
na pôde rezortu
diplomacie
s partnermi
z vybraných rezortov
(hospodárstva,
kultúry, obrany,
spravodlivosti,
školstva, vnútra,
životného
prostredia a Úradu
podpredsedu vlády
SR pre investície
a informatizáciu)
k príprave
historicky prvého
predsedníctva SR
v OBSE. Foto: Tomáš
Bokor.

14

SVET A MY

O

rganizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe,
najväčšia regionálna bezpečnostná organizácia,
je priamym nasledovníkom Konferencie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (KBSE), ktorá v ťažkých
časoch kontinentu, rozdeleného železnou oponou
a zmietaného studenou vojnou, dokázala priviesť vedúcich
predstaviteľov 35 krajín Európy a severnej Ameriky za spoločný stôl nielen rokovať, ale aj priniesť konkrétne ovocie
v podobe Helsinského záverečného aktu a jeho dekalógu.
Ten je už viac ako 40 rokov považovaný za základný normatív vzájomných vzťahov medzi štátmi. Signatári sa
v ňom zaviazali rešpektovať, popri teritoriálnej integrite
a nenarušiteľnosti hraníc, aj ľudské práva a základné
slobody, demokraciu, princípy právneho štátu a zabezpečiť
sociálnu spravodlivosť a ochranu životného prostredia.

V decembri 2016 prijala ministerská rada OBSE konsenzuálne rozhodnutie o slovenskom predsedníctve v roku
2019. Potrvá celý kalendárny rok. Úradujúcim predsedom
organizácie bude minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR. Jeho úlohou bude viesť iniciatívy, zamerané
na predchádzanie konfliktom a v role mediátora viesť rokovania, zacielené na hľadanie riešení konfliktov v priestore
OBSE a usporiadanie situácie po konfliktoch. Verme, že sa
tak počas nášho predsedníctva nestane, ale v prípade vzniku
medzištátnych kríz je úlohou úradujúceho predsedu aktívne
sa zapojiť do ich riešenia.

MIER V REGIÓNE OBSE NIE JE SAMOZREJMÝ
Zvykli sme si bezpečnosť našej krajiny, ba dokonca celého
regiónu strednej Európy, považovať za samozrejmosť,
najmä po naplnení našich euroatlantických integračných
ambícií. Medzinárodnopolitická situácia ostatných rokov nás
však priam hmatateľne vzďaľuje od tohto naratívu. Náš región zďaleka nie je imúnny pred eskaláciou vzťahov medzi
štátmi. Živým príkladom je neutíchajúci konflikt na susednej
Ukrajine, ale aj nie tak dávna vojna na západnom Balkáne.
Napätia a regionálne konflikty majú potenciál prerásť do
väčšieho ozbrojeného stretu. Menia sa tradičné nástroje
na dosahovanie zahraničnopolitických cieľov. Vzájomná
závislosť v minulosti predstavovala zdroj stability, dnes, ako
sa zdá, prispieva k nestabilite.
Spoločným cieľom účastníckych štátov je vzájomnou
spoluprácou udržať mier a bezpečnosť v regióne OBSE.
Príležitosťou pre Slovensko aktívne prispieť k snahám medzinárodného spoločenstva o zastavenie degradácie týchto
vzťahov a posilnenie mieru, stability a prevencie konfliktov
v našom susedstve, ale aj v euroázijskom priestore ako celku, posunúť sa z polohy pasívneho konzumenta bezpečnosti k aktívnemu hráčovi, je práve prevzatie predsedníctva

• Z tlačovej konferencie po neformálnom ministerskom
stretnutí aktuálnej predsedníckej krajiny OBSE, Rakúska,
ktoré sa konalo 11. júla 2017 v Mauerbachu. SR ako
predsednícka krajina pripraví viacero podujatí, ktoré
pritiahnu pozornosť médií. Foto: Mahmoud/flickr
Bundesministeriums für Europa, Integration und Äusseres.

Predsednícka krajina OBSE určuje počas celého predsedníckeho roku smerovanie diskusie účastníckych štátov. V porovnaní s predsedníctvom v Rade EÚ má oveľa väčší vplyv
na témy rokovaní, čo jej umožňuje výraznejšie ovplyvniť
pôsobenie organizácie. Stáva sa tak de facto tvárou organizácie, čo prispieva k jej viditeľnosti na medzinárodnej scéne.
Predsedníctvo v OBSE tak v nadväznosti na predsedníctvo
v Rade EÚ rozširuje pôsobenie slovenskej diplomacie do
celého priestoru OBSE, teda vrátane euroatlantického
priestoru, regiónu západného Balkánu, Strednej Ázie
a Južného Kaukazu.

BRATISLAVA OPÄŤ V POZORNOSTI SVETA
Vyvrcholením a aj najväčším podujatím predsedníckeho roka je decembrové zasadnutie ministerskej rady OBSE v predsedníckej krajine.
Predstavuje ústredný rozhodovací orgán a tvoria ju ministri zahraničných
vecí účastníckych štátov OBSE, ktorí sa podľa pravidiel OBSE schádzajú
raz ročne. Prijímajú zásadné rozhodnutia, týkajúce sa chodu a zamerania
organizácie. Prvé stretnutie ministrov zahraničných vecí už spomínanej KBSE sa konalo v Helsinkách 3. – 7. júla 1973. O dva roky neskôr
takzvaný helsinský proces kulminoval prvým summitom hláv štátov
a vlád, ktorý prijal Helsinský záverečný akt.
Ministerská rada počas slovenského predsedníctva v OBSE v roku
2019 sa s veľkou pravdepodobnosťou stretne v Bratislave. Privítame na
nej ministrov zahraničných vecí 57 účastníckych štátov, jedenástich krajín
partnerov OBSE pre spoluprácu a rad ďalších predstaviteľov medzinárodných organizácií, zástupcov občianskej spoločnosti a médií. Predpokladáme, že do Bratislavy príde spolu viac ako tisícdvesto delegátov. Pre
náš rezort diplomacie, ale aj pre celú Bratislavu, to bude zaťažkávacia
skúška, akej sme ešte neboli vystavení. Bude úlohou nás všetkých prispieť svojím dielom k jej úspešnému priebehu.
Popri plenárnych vystúpeniach a bilaterálnych stretnutiach ministri
zahraničných vecí prijímajú spoločné rozhodnutia a deklarácie. Tie sú
výsledkom rokovaní diplomatov a sú do veľkej miery determinované
prioritami predsedníckej krajiny, aj keď ostatným účastníckym štátom nič
nebráni predložiť návrh a pokúsiť sa presvedčiť ostatných o jeho význame. Všetky rozhodnutia a deklarácie sú prijímané konsenzom,
čo skôr než súhlas všetkých znamená neprítomnosť nesúhlasu. Prerokovávané texty preto prechádzajú niekoľkotýždňovým draftovacím
procesom. A práve úlohou predsedníckej krajiny je vyviesť loď rokovaní z nebezpečných vôd protichodných návrhov a nezmieriteľných

• Misia OBSE pôsobí na východe Ukrajiny od roku 2014. Na snímke
civilisti prekračujú poškodený most v obci Stanica Luhanska, neďaleko
checkpointu medzi proruskými rebelmi a ukrajinskou armádou,
16. decembra 2016. Foto: OSCE/Evgeniy Maloletka.

Navyše, OBSE plní nezastupiteľnú úlohu vo svojom ďalšom rozmere –
prostredníctvom misií vo vybraných účastníckych štátoch, kde uskutočňuje projekty, zamerané na pomoc hosťujúcim krajinám napĺňať záväzky,
prijaté v OBSE. Ďalšie misie, v Moldavsku či na Ukrajine, sa venujú
podpore hľadania riešenia konfliktov a prevencii ich eskalácie. Žiaľ, niektoré hostiteľské krajiny vnímajú misie ako stigmu na ich dobrom obraze
a snažia sa oslabiť ich mandát. Jedným z argumentov je umiestnenie misií
iba „na východ od Viedne“. Slovenské predsedníctvo bude čakať veľká
úloha – vysporiadať sa s otázkou možnosti posilnenia OBSE a lepšieho
využitia jej potenciálu, a to zvážením väčšieho zapojenia organizácie
a jej autonómnych inštitúcií do riešenia aktuálnych problémov všetkých
účastníckych štátov.

PRÍPRAVY NA PREDSEDNÍCTVO SA UŽ ZAČALI

stanovísk. Veľmi často ide o umenie nemožného, postavené na
kvalitnej expertíze, vynikajúcich mediačných dispozíciách a vybudovaných medziľudských vzťahoch s diplomatmi ostatných účastníckych
štátov.

POSILNIŤ A LEPŠIE VYUŽIŤ POTENCIÁL OBSE
OBSE je zrkadlom geopolitickej situácie vo svete a priamo reflektuje vzťahy medzi hlavnými hráčmi veľkej časti severnej hemisféry,
osobitne medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskou federáciou.
Všeobecne panuje zhoda, že potenciál organizácie nie je dostatočne využitý. Diskusia sa odklonila od dialógu k výzvam na dialóg.
Dnešný dialóg bez vzájomného načúvania medzi partnermi už totiž
stále ťažšie možno nazvať skutočným dialógom. Slovenské predsedníctvo bude preto konfrontované s pochybnosťami o význame organizácie.
Je však potrebné mať na pamäti, že OBSE popri jej oficiálnej konferenčnej forme umožňuje vytváranie a udržiavanie dialógu aj na neformálnej úrovni, v rámci neformálnych pracovných skupín, ale aj kuloárnych
kontaktov, čím naďalej predstavuje jedinečnú platformu.

Samotnému predsedníctvu v OBSE predchádza predsedníctvo v kontaktnej skupine OBSE s partnermi z oblasti Stredozemného mora, rok po
predsedníctve predsedá krajina skupine ázijských partnerov pre spoluprácu. Slovensko preberie predsedníctvo v mediteránnej skupine od
Talianska už 1. januára 2018. Význam stredomorského regiónu v posledných rokoch výrazne vzrástol. Potvrdila to aj tohtoročná bezprecedentná
účasť na mediteránnej konferencii, na ktorej sa zúčastnilo 71 delegácií,
z ktorých viac ako 30 bolo vedených politickými predstaviteľmi – ministrami, resp. zástupcami ministrov zahraničných vecí. Taliansko venuje
veľkú pozornosť tomuto regiónu a prioritná téma pre predsedníctvo
v mediteránnej skupine – migrácia, bude témou aj samotného predsedníctva v OBSE. Slovensko pri príprave na svoje predsedníctvo načúva
partnerom, aby témy diskusií v priebehu roka, ako aj mediteránnej konferencie, boli zaujímavé a priniesli pridanú hodnotu do spolupráce medzi
účastníckymi štátmi a krajinami Stredozemného mora.
V nedávnych rokoch sa zdalo, že OBSE stratilo svoj význam.
Dnes tragické udalosti na Ukrajine priviedli OBSE opäť do pozornosti.
O rastúcom záujme verejnosti svedčí aj nárast návštev webovej
stránky organizácie, ktoré v súčasnosti dosahujú 700-tisíc pozretí
mesačne. Úlohou slovenského predsedníctva bude viesť organizáciu
tak, aby ďalej potvrdila svoju relevantnosť a využila všetky možnosti
v zmenených geopolitických podmienkach. Úzka spolupráca s talianskym
predsedníctvom, ktoré tomu nášmu predchádza, využitie skúseností
súčasného rakúskeho predsedníctva a posilnenie spolupráce s ďalšími
medzinárodnými a regionálnymi bezpečnostnými organizáciami, bude
dobrým východiskom pre slovenské predsedníctvo v Organizácii pre
bezpečnosť a spoluprácu v Európe v roku 2019.
Katarína Žáková
SVET A MY
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Slovensko na EXPO 2017 v Astane

• Hore: Slovenský deň na EXPO
2017, Lúčnica v akcii.

• Slávnostné otvorenie
slovenského pavilónu. Zľava:
minister hospodárstva SR Peter
Žiga, generálna komisárka
expozície SR Patrícia Žáčiková
a veľvyslanec Peter Juza.

Boli teda úspechy
z medzinárodnej
výstavy EXPO 2017
prínosom pre
Slovensko? Áno!

M

Na medzinárodnej výstave EXPO v hlavnom meste
Kazachstanu naša prezentácia splnila svoj hlavný
cieľ, ktorým bolo predstaviť svetu SR ako modernú,
úspešnú a dynamicky sa rozvíjajúcu európsku
krajinu, v silne konkurenčnom prostredí ďalších 114
krajín, rovnako sa snažiacich upútať svojou ponukou.

edzinárodná výstava EXPO 2017, ktorá
sa uskutočnila v dňoch 10. júna až
10. septembra 2017, bola zameraná na
„energiu budúcnosti“. Ambíciou organizátorov bolo,
aby výstava priniesla nový impulz pre rozvoj svetového
energetického systému, formovanie nových modelov
udržateľného rozvoja globálnej energetiky a prínos pre
globálny rozvoj čistej energetiky. Či sa im to skutočne
podarilo, ukáže budúcnosť, ale – a to je veľmi dôležité
– Slovensko, slovenské podnikateľské prostredie,
slovenský duch, slovenská inžinierska myseľ, slovenská
kultúra a slovenský mozog boli pri tom!

TROCHA ZAUJÍMAVEJ ŠTATISTIKY
Svojimi pavilónmi sa na EXPO 2017 prezentovalo celkom 115 krajín sveta a 22 medzinárodných organizácií,
ktoré sa svojimi expozíciami snažili poukázať na
pokrok v oblasti využívania obnoviteľnej zelenej
energie, ktorá je predpokladom trvalo udržateľného
rozvoja, zachovania prírodných nerastných zdrojov
a udržania primeranej kvality životného prostredia.
Areál výstavy, ktorej príprava trvala 5 rokov a „zhltla“
2,1 miliardy dolárov, oficiálne navštívilo 3,9 milióna
osôb. Z toho až 80 % návštevníkov bolo ruskojazyčného profilu, čo vo svojej propagácii väčšina zúčastnených
krajín akceptovala a využila.
Okolo 1400 malých a stredných kazašských firiem
získalo objednávky spojené so zabezpečením výstavy
v hodnote 640 miliárd kazašských tenge, čo je približne
1,9 miliardy dolárov (pri veľmi kolísavom výmennom
kurze). Počas výstavy sa uskutočnilo viac ako 6-tisíc
rôznych kultúrnych podujatí, prezentácií, seminárov
a diskusných fór. Slovenský pavilón navštívilo 311 116
osôb, zo Slovenska ich bolo vyše 1200.

VYNIKAJÚCE DRUHÉ MIESTO EXPOZÍCIE SR

• Slovenská kvalita
Fotografie na stránke:
Archív P. J.
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Na slávnostnom odovzdávaní cien pri príležitosti ukončenia výstavy zverejnili závery rozhodnutia medzinárodnej poroty BIE, ktorej členmi boli deviati nezávislí
experti zo sféry výstavníctva a architektúry. Slovenský
pavilón na EXPO 2017 vyhodnotili ako druhý najlepší
vo svojej kategórii pavilónov do 400 m2 za výstavný
dizajn (ako prvé sa umiestnilo Poľsko).
Naša expozícia koncepčne akcentovala základnú
myšlienku, že všetky inovácie a revolučné nápady môžu
vzniknúť jedine v ľudskom mozgu, pričom hlavným exponátom bola ECOCAPSULA – energeticky sebestačný inteligentný mikrodom – inteligentná domácnosť.
Medzinárodná porota len v skutočnosti potvrdila to,

o čom hovorili návštevníci, slovenské i domáce médiá,
že „...koncepcia a architektonické prevedenie bolo
o energetickej budúcnosti a o ľudskom mozgu...“.

SLOVENSKÝ NÁRODNÝ DEŇ A CHARITA
Každá krajina organizovala svoj Národný deň, ten slovenský sa uskutočnil 18. júla. Vďaka jeho dramaturgii,
umeniu a profesionalite Lúčnice, patril medzi kultúrne
vrcholy výstavy a bol výraznou oporou obchodno-prezentačných aktivít Slovenska na výstavnej platforme.
Nechýbal však ani charitatívny rozmer. Súčasťou
Národného dňa bolo odovzdanie charitatívneho daru
Karagandijskej katolíckej diecéze. Zásielku o hmotnosti vyše 800 kg (detské a dojčenské oblečenie, detská
kozmetika, hračky...) pre deti zo sociálne slabších
rodín v Karagande vďaka dlhodobej aktivite manželky
veľvyslanca SR, pochopeniu generálnej komisárky SR
na EXPO 2017, záujmu agentúry SARIO a jednotlivých
slovenských podnikateľov, priviezol vládny špeciál
TU 154M v rámci svojej „poslednej“ cesty.

KAZACHSTAN MÁ POTENCIÁL SPOLUPRÁCE
Je potrebné tiež uviesť, že účasť slovenskej delegácie na
otvorení EXPO 2017 a tri podnikateľské misie
v gescii rezortov zahraničných vecí, pôdohospodárstva
a školstva, iste prispeli k lepšej informovanosti
o možnostiach obchodnej, investičnej a akademickej
spolupráce so Slovenskom. Na druhej strane Kazachstan, ako nesporne úspešný organizátor medzinárodnej
výstavy im predviedol, že má potenciál a možnosti na
to, aby sa s jeho podnikateľskou komunitou oplatilo začať spolupracovať omnoho intenzívnejšie ako doteraz.
Počas celého trvania výstavy našu expozíciu sprevádzala značka ENERGY & SLOVAKIA GOOD
IDEA. Prezentácia SR splnila svoj hlavný cieľ, ktorým
bolo predstaviť svetu Slovensko ako modernú, úspešnú
a dynamicky sa rozvíjajúcu európsku krajinu, a to
všetko v silne konkurenčnom prostredí ostatných
114 krajín, rovnako sa snažiacich upútať svojou
ponukou.
Každý slovenský úspech je úspechom Slovenska!
Každý malý neúspech je neúspechom Slovenska
a každé podcenenie snahy byť úspešný je podcenením
Slovenska! Slovensko vo svete – to sme my všetci!
Boli teda úspechy z medzinárodnej výstavy EXPO
2017 prínosom pre Slovensko? Áno! Boli sme ľudsky,
profesionálne a technicky úspešní! Vďaka za jedinečnú
možnosť byť pri tom.
Peter Juza, veľvyslanec SR v Kazašskej republike

Spolupráca cez tri moria
V poradí druhý summit Iniciatívy troch morí sa uskutočnil 6. júla 2017 vo
Varšave. Účel a zameranie tejto regionálnej platformy vidia zúčastnené štáty
predovšetkým v prispievaní k napĺňaniu spoločných cieľov v Európskej únii.

R

egionálna platforma Iniciatíva troch morí spája dvanásť štátov východnej časti Európskej
únie, ktoré sa nachádzajú medzi Baltickým,
Čiernym a Jadranským morom – Poľsko, Chorvátsko,
Bulharsko, Českú republiku, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Rakúsko (ako jediná „stará“ členská
krajina EÚ), Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.
Vznikla ako spoločný politický projekt prezidentky
Chorvátska Kolindy Grabar-Kitarović a prezidenta Poľska Andrzeja Dudu, pričom prvý summit sa
uskutočnil od 25. do 26. augusta 2016 v Dubrovníku
(Chorvátsko).
Slovenskú delegáciu na tohtoročnom summite viedol prezident Andrej Kiska, jej členom bol podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Ďalej sa na rokovaní zúčastnili prezidenti Poľska,
Chorvátska, Bulharska, Estónska, Litvy (účasť iba na
jeho tzv. transatlantickej časti), Lotyšska, Maďarska,
Rumunska a Slovinska. Za Českú republiku sa zúčastnil predseda Poslaneckej snemovne Jan Hamáček
a za Rakúsko veľvyslanec so sídlom vo Varšave Thomas M. Buchsbaum.
Poľskej administratíve sa podarilo na summit zabezpečiť účasť prezidenta Spojených štátov Donalda
Trumpa. Jeho prítomnosť výrazne ovplyvnila charakter podujatia. Predovšetkým však sledovala pragmatické ciele Spojených štátov: posilnenie postavenia
v regióne a podporu vlastných obchodno-ekonomických záujmov.

DOBUDOVANIE SEVEROJUŽNÉHO PREPOJENIA
Iniciatívu zvyknú definovať ako „pružné fórum prezidentov, ktoré zabezpečuje politickú podporu rozvoju
efektívnejšej spolupráce na úrovni vlád, podnikateľských subjektov a mimovládnych organizácií“.
Je zameraná na podporu rozvoja dopravnej
a energetickej infraštruktúry s cieľom posilnenia energetickej bezpečnosti, a tiež digitálnej infraštruktúry
zúčastnených štátov. Verejne je Iniciatíva deklarovaná
ako neformálne fórum, no vyjadrenia prezidentov
Poľska a Chorvátska na spoločnej tlačovej konferencii
o ustanovení podnikateľského fóra naznačujú záujem
vytvoriť z nej ustálenú štruktúru.
Väčšina účastníkov chápe Iniciatívu ako regionálnu
platformu pre spoluprácu ekonomického charakteru
už v spomenutých oblastiach, s dôrazom na dobudovanie prepojenia „sever – juh“. Avšak jednotliví
účastníci projektu sa k nemu stavajú dosť rozpačito.
K Iniciatíve zatiaľ nejestvuje vyhranený jednoznačný
postoj, viacerí zo zúčastnených v nej vidia rozdielny obsah, či sledujú vlastné záujmy a ciele. Preto sa
hľadá spoločný priestor, ktorý by vyhovoval väčšine
zúčastnených a iba postupne sa formuluje názor, ako
projekt uchopiť.

ODSTRÁNIŤ OBAVY Z ALTERNATÍVY K EÚ
Z politického hľadiska Iniciatíva nesie v sebe potenciál oslabovania spoločných záujmov EÚ, ako je
napríklad poľské vnímanie Iniciatívy ako bloku proti
Únii, Nemecku, či Rusku. Politické riziká sa skrývajú
za myšlienky ekonomickej spolupráce, ktoré sú však
príliš všeobecne formulované. Navyše, v súčasnom rozkolísanom období z hľadiska diania v EÚ,
Iniciatíva vyvoláva v niektorých členských krajinách
skôr obavy. Vytváranie nových zoskupení by mohli
vnímať ako zbytočné vymedzovanie sa vo vzťahu
k Únii, či dokonca ako narúšanie jej jednoty. Nie je
tiež vylúčené, že práve niektorým aktérom Iniciatívy
takýto nástroj oslabovania EÚ vyhovuje. Niekde tiež
Iniciatívu vnímajú ako duplicitu k niektorým regionálnym stratégiám Únie.
Vzhľadom na to by Iniciatíva nemala byť politickou alternatívou k EÚ, ani v rámci EÚ. Jej cieľom
a zameraním musí byť príspevok k napĺňaniu spoločných cieľov v Únii. Odpolitizovanie summitu Iniciatívy a zameranie sa na konkrétnu podporu v oblasti
energetickej a dopravnej infraštruktúry s dôrazom na
dobudovanie prepojenia „sever – juh“ môže byť pre
EÚ pridanou hodnotou.

Iniciatíva vyvoláva
v niektorých
členských
krajinách skôr
obavy. Vytváranie
nových zoskupení
by mohli vnímať
ako zbytočné
vymedzovanie
sa vo vzťahu
k Únii, či dokonca
ako narúšanie jej
jednoty.

OTVORENÉ OTÁZKY FINANCOVANIA
Slabou stránkou Iniciatívy z ekonomického hľadiska
je tiež absencia zdrojového krytia na financovanie
energetických či infraštruktúrnych projektov – nad
rámec financovania EÚ, čo niektoré krajiny dávajú do
protikladu s projektom „16 + 1“, ktorý sa uskutočňuje
s kapitálovou účasťou Číny. Na rokovanie Iniciatívy
bol síce pripravený katalóg s viac ako 150 projektmi
v hodnote takmer 10 miliárd eur, avšak na ich financovanie bude potrebné hľadať prostriedky z EÚ alebo
u podnikateľských subjektov. V tejto oblasti Chorvátsko, ako jeden z iniciátorov Iniciatívy, indikovalo
vypracovanie detailného návrhu projektov – do tretieho summitu v roku 2018 v Bukurešti, ktorý mieni
predstaviť aj na pôde Európskej komisie, s cieľom
vytvorenia nového regionálneho programu pre
nasledujúci finančný rámec EÚ na obdobie po roku
2020.
Na záver možno konštatovať, že v súlade so
záujmami Slovenska sa podarilo udržať Iniciatívu
v praktickej a pragmatickej rovine, bez vyvolávania
dojmu nového geopolitického zoskupenia, ktoré
by vytváralo deliace čiary v rámci EÚ. Vyjadrenia jednotlivých vedúcich osobností podujatia skôr demonštrovali pevnú vôľu zachovať jednotu EÚ, pričom
Iniciatíva troch morí bola prezentovaná ako doplňujúci mechanizmus na posilnenie integrácie regiónu
a celej Európskej únie.
Roman Hošták

• Hore: Slovenskú delegáciu
viedol prezident SR Andrej
Kiska. Foto: KPR.

• Dole: Hostiteľ, prezident
Poľska Andrzej Duda
a prezident USA Donald
Trump. Foto: KPR.
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Regionálna integrácia
V kontexte súčasnej ťažko predvídateľnej
politicko-ekonomickej globálnej
konštelácie, ktorá je vnímaná najmä
cez prizmu protekcionistického postoja
novej administratívy USA – kľúčového
obchodného partnera regiónu, integračné
snahy Latinskej Ameriky potvrdzujú
relevantnosť liberálneho inštitucionalizmu
v medzinárodných vzťahoch 21. storočia.

Z

mena vlády v Argentíne začiatkom roku 2016 predstavovala jednu
zo zásadných politických udalostí v regióne Latinskej Ameriky, ktorá
potvrdila trend smerom k viac pragmatickej a racionálnejšej tvorbe politík.
V krajine, ktorá je pre región spolu s Brazíliou dôležitá tak ekonomicky, ako aj
politicky, je postupné vyrovnávanie sa s populistickou a skorumpovanou politikou
ľavice dôležitým signálom pre prospekty budúcej prosperity a efektívnejších
verejných politík.
So zmenou režimu v Argentíne prišla aj vôľa prikladať väčšiu dôležitosť regionálnej spolupráci a užšej integrácii na ekonomickej úrovni. Dôležité je, že táto
ambícia – jej hnacím motorom je z veľkej časti práve nová argentínska vláda – je
reflektovaná aj v ďalších krajinách regiónu, ktoré sa s rozdielnou úspešnosťou (Čile
na jednej strane, Peru, Paraguaj, ale i Argentína na druhej) usilujú o transformáciu
svojich systémov smerom k akémusi hybridu pravicovo orientovanej politiky,
s dôrazom na voľný obchod a vytváranie podmienok pre efektívny trhový mechanizmus, no so silným sociálnym rozmerom.
V Argentíne je balansovanie týchto dvoch faktorov obrovskou výzvou, keďže
tvorbu politík stále silno ovplyvňuje rigidný systém mimoriadne vplyvných odborov a silná lobby obchodných kartelov.

NEVYHNUTNOSŤ REGIONÁNEJ SPOLUPRÁCE

• Hore: Centro Financiero Confinanzas v Caracase,
známe ako Dávidova veža, je nedokončeným projektom
obchodného a finančného centra z 90-tych rokov minulého
storočia, pozostáva zo 6 budov, pričom jedna mala mať
heliport. Po úmrtí hlavného investora a dopadoch bankovej
krízy v roku 1994 prevzala projekt venezuelská vláda,
no dodnes nie je ukončený. V súčasnosti ho obývajú
squatteri a je známy ako vertikálny slum. Dávidovu vežu
mnohí považujú za symbol toho, čo sa stalo s ekonomikou
Venezuely. Autor: The Photographer.
• Str. 19, hore: Costanera Center je obchodným centrom
v Santiago de Chile, ide o najväčšie obchodné centrum
v Južnej Amerike. Aj jeho výstavbu komplikovala obchodná
recesia v druhej polovici dekády 21. storočia, avšak do
užívania bol odovzdaný v roku 2012. Autor: Cristofer Daniel
Ortega Urrutia.
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Vo vzťahu k regionálnej integrácii – ktorú lídri ako argentínsky prezident Maurício
Macri, čilská prezidentka Michelle Bacheletová, paraguajský prezident Horacio
Cárters, či prezident Peru Pedro Pablo Kuczynski vnímajú ako nástroj boja proti
chudobe, zlepšenia vzdelávacích systémov, pohraničnej spolupráce a celkovo
priblíženia sa štandardom vyspelého západného sveta – je dôležitý tiež dôraz,
kladený naprieč kontinentom na odmietanie protekcionistických tendencií a ekonomickej izolácie.
Takmer jednohlasne sa pritom akcentujú inštitúty medzištátnej spolupráce
a prostredníctvom nej väčšia liberalizácia obchodu cez znižovanie colných taríf,
efektívnejší boj proti korupcii, obchodu s drogami, či užšia koordinácia politík.
Skutočnosť, že lídri ako Maurício Macri alebo Michelle Bacheletová si uvedomujú nevyhnutnosť integrácie, je dôsledkom nielen turbulentnej histórie
(z politického hľadiska), ale aj geopolitických a geografických charakteristík regiónu
(z ekonomického hľadiska), ktoré napríklad v prípade Čile predstavujú existenčnú
otázku.

ČILE AKO PRÍKLAD VÝHOD LIBERALIZÁCIE
Táto konštelácia prinútila Čile maximálne liberalizovať svoju ekonomiku, ktorá
v súčasnosti profituje z vyše 21 dohôd o voľnom obchode s vyše 50 krajinami sveta, s dohromady takmer 4,5 miliardami ľudí. Tieto snahy okrem iného vyvrcholili
prijatím Čile ako jedinej krajiny južného cípu kontinentu do OECD. Medzi signatárov podpísaných dohôd patria aj hlavné globálne ekonomiky – USA, Čína a EÚ
(tá je v súčasnosti predmetom revízie s cieľom ďalšej liberalizácie).

v Latinskej Amerike
Čile je okrem toho súčasťou Tichomorskej aliancie, ktorá tvorí nie zanedbateľný trh s približne 210 miliónmi obyvateľov (37 % latinskoamerickej populácie) a predstavuje v súčasnosti 8. najväčšiu ekonomiku sveta.
Zároveň je 7. najväčším exportérom na svete a za niečo len vyše 5 rokov
svojej existencie dokázala vytvoriť na celom svojom území zónu voľného
obchodu, liberalizovať 92 % colných taríf, zaviesť spoločné víza, či otvoriť niekoľko spoločných ambasád.

VÝZVY POLITICKEJ INTEGRÁCIE
Ekonomický potenciál tejto skupiny si plne uvedomujú Argentína a Brazília, ktorá však v súčasnosti bojuje s vnútornými politickými problémami, a tie ju stavajú viac do pozície pozorovateľa, než lídra integračných
snáh. Líderstvo iniciatívne a asertívne prebral Maurício Macri, ktorý
v konvergencii medzi MERCOSUR-om a Tichomorskou alianciou (dvomi hlavnými a najperspektívnejšími ekonomickými zoskupeniami
v regióne) vidí možnosť zaistenia hospodárskeho rastu, lepšej výmeny
informácií, koordinácie politík, a teda celkové posilnenie významu regiónu v globálnom meradle.
Odhliadnuc od ekonomického faktora, súčasná kritická situácia vo
Venezuele, ktorú región vníma s veľkým znepokojením, núti jednotlivé
krajiny prehodnocovať svoje pozície vo vzťahu k politickej integrácii.
Zatiaľ čo ekonomická integrácia a jej ďalší postup je čoraz jasnejšie
definovaná ambíciou konvergencie, ktorú začínajú zdieľať všetky členské
štáty MERCOSUR-u a Tichomorskej aliancie, politická integrácia ostáva
väčšou výzvou. Relatívnu úspešnosť týchto dvoch zón voľného obchodu
nedokázala napríklad v otázke Venezuely napodobniť žiadna zo vzniknutých organizácií – od Organizácie amerických štátov až po UNASUR.

JEDNOTA VO SVETLE VENEZUELSKEJ KRÍZY
Je dôležité podotknúť, že situácia vo Venezuele sa vymyká štandardom
kríz, ktorým v súčasnosti čelia lídri jednotlivých krajín v regióne a jej
riešenie si vyžaduje najmä pokračujúcu mobilizáciu a konsolidáciu venezuelskej opozície, teda riešenie zvnútra. Napriek tomu sa lídri regiónu
snažili o kolektívne riešenie najskôr prostredníctvom MERCOSUR-u,
kde Venezuela ignorovaním výziev na riešenie krízy prišla o status
plnohodnotného člena, a neskôr cez stretnutie v Lime, kde sa dohodli na
konkrétnych krokoch vyvíjania tlaku na Nicolasa Madura stálym monitorovaním situácie prostredníctvom pracovnej skupiny na vysokej úrovni.
Situácia vo Venezuele, okrem silnej mobilizácie juhoamerických štátov
a ich solidarity voči venezuelskému ľudu, tiež demonštruje, že región je
pripravený kolektívne obhajovať princípy demokracie, ochrany ľudských
práv, právneho štátu a separácie moci. MERCOSUR, ktorý je doteraz
zrejme najúspešnejším integračným nástrojom v regióne, využil svoju
právomoc (aj keď neflexibilne kvôli zdržanlivej pozícii Uruguaja, kde
vo vládnej koalícii stále existujú frakcie podporujúce Nicolasa Madura)

Slovníček pojmov
Liberálny inštitucionalizmus – teória medzinárodných vzťahov, podľa ktorej je, v kontraste
s teóriou realizmu, spolupráca medzi štátmi
prostredníctvom vytvárania medzinárodných
inštitúcií a organizácií prospešná pre všetkých
zúčastnených aktérov a prispieva k upevneniu
a udržaniu svetového mieru.
Tichomorská aliancia – zóna voľného
obchodu 4 krajín Latinskej Ameriky – Mexiko,
Kolumbia, Peru a Čile.
MERCOSUR – zóna voľného obchodu
4 krajín južnej časti Latinskej Ameriky – Brazília, Argentína, Paraguaj a Uruguaj, piatemu

a vylúčil Venezuelu z bloku, opierajúc sa o tzv. demokratickú klauzulu
Asunciónskej dohody.
Skutočnosť, že tento krok je neefektívny, je do istej miery dôsledkom
dvoch faktorov: dezilúzie z Madurovho režimu a unáhleného prijatia
Venezuely do MERCOSUR-u napriek jej očividnej nepripravenosti
implementovať normy a záväzky bloku do svojho právneho poriadku –
čisto politický a populistický krok bývalého krídla tzv. Bolivarského
frontu.

INTEGRÁCIOU KU GLOBÁLNEMU VÝZNAMU
V kontexte súčasnej ťažko predvídateľnej politicko-ekonomickej globálnej konštelácie, ktorá je vnímaná najmä cez prizmu protekcionistického postoja novej administratívy USA – kľúčového obchodného partnera
regiónu, však Latinská Amerika potvrdzuje, že nástroje liberálneho
inštitucionalizmu predstavujú dôležitú súčasť tvorby politík. Domnievať
sa, že v regióne existujú podmienky a predpoklady na vytvorenie komplexného a inkluzívneho integračného bloku podľa vzoru Európskej únie
(napríklad vo vzťahu k voľnému pohybu osôb) je nateraz chimérou.
No v momente, kedy na svetovej scéne rezonujú princípy Hobbesovho realizmu a protekcionistické postoje kľúčových medzinárodných
aktérov ako USA, Veľká Británia, či Rusko, je snaha o ekonomickú
liberalizáciu a integráciu v Latinskej Amerike potvrdením relevantnosti
liberálneho inštitucionalizmu v 21. storočí. V kombinácii s enormným
hospodárskym potenciálom a rezolútnym odmietnutím Madurovho
režimu – takmer celý región ho považuje za diktatúru – Latinská Amerika
potvrdzuje rastúcu dôležitosť na globálnej úrovni nielen z ekonomického, ale i z politického hľadiska.
Juraj Sedmák, ekonomický diplomat Veľvyslanectva SR v Argentínskej republike

členovi Venezuele bolo členstvo pozastavené.
Organizácia amerických štátov so sídlom vo
Washingtone, D.C., založená v roku 1948
s cieľom podporovať regionálnu solidaritu
a spoluprácu krajín Severnej a Južnej Ameriky,
dohromady 35 členských štátov.
UNASUR – regionálna organizácia 12 štátov
Južnej Ameriky – Brazília, Argentína, Kolumbia, Venezuela, Čile, Peru, Ekvádor, Uruguaj,
Bolívia, Paraguaj, Surinam a Guyana. Jej cieľom
je vytvárať spoločnú juhoamerickú identitu
a podporovať rozvoj regionálnej integrácie.
Asunciónska dohoda – bol ňou založený
MERCOSUR.

Bolivarský front – skupina krajín Latinskej
Ameriky, vedená bývalým venezuelským prezidentom Hugom Chavézom, na čele ktorých
stáli ľavicovo orientovaní lídri, obhajujúci
antiimperialistické a antikapitalistické idey na
populistické účely.
Princípy Hobbesovho realizmu vychádzajú
z teórie anglického politického filozofa Thomasa Hobbesa, podľa ktorej je medzinárodný
systém prostredím bez morálky a hodnôt,
v ktorom je štát vnímaný ako jediný a racionálny aktér, nachádzajúci sa v konštantnom
konflikte s ostatnými štátmi kvôli absencii
globálnej autority.
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Mexiko sa predstavuje diplomatom

Kurzy a školenia diplomatov neslúžia len na získavanie poznatkov
o zahraničnej politike, aktuálnych zahraničnopolitických otázkach, či
kultúrnych a historických danostiach krajiny. Účastníci školení majú možnosť
vytvoriť si sieť nových kontaktov, prezentovať svoju krajinu prostredníctvom
propagačných materiálov, alebo vystúpiť v regionálnych médiách.

T

akmer nevyhnutnou súčasťou každého ministerstva zahraničných vecí je odbor vzdelávania, alebo oveľa viac známy ako
Diplomatická akadémia. Inak tomu nie je ani v Mexiku. Inštitút
Matiasa Romera (pomenovaný podľa mexického politika a diplomata,
ktorý pôsobil ako veľvyslanec Mexika v Spojených štátoch amerických)
založilo v roku 1974 mexické Ministerstvo zahraničných vecí. Za viac ako
40 rokov sa vypracoval na medzinárodne uznávanú inštitúciu, ktorá školí
svojich diplomatov, zúčastňuje sa na procese ich povyšovania a zároveň
pripravuje novú generáciu na vstup do zahraničnej služby. Okrem toho
poskytuje kurzy a semináre a pripravuje medzinárodné konferencie
s domácimi aj zahraničnými účastníkmi, ktorých cieľom je reagovať na
aktuálne zahraničnopolitické dianie, ako aj priblížiť priority zahraničnej
politiky a medzinárodných vzťahov Mexika.

POHĽAD DOVNÚTRA MEXICKEJ DIPLOMACIE
Mexický inštitút Matiasa Romera pripravil v mesiacoch august a september tohto roka už 13. ročník kurzu mexickej zahraničnej politiky pre
zahraničných diplomatov (obdobný pripravujú aj pre oblasť Latinskej
Ameriky a Karibiku), na ktorom sa zúčastnilo 22 diplomatov z 20 krajín.
Slovensko sa na tomto podujatí nezúčastnilo po prvýkrát, a tak sa rozvíjanie slovensko-mexických vzťahov prostredníctvom diplomatického
kurzu pomaly stáva tradíciou medzi diplomatmi, pokrývajúcimi širokú
agendu Latinskej Ameriky. Hostitelia poskytli zahraničným diplomatom
z Európy, Afriky a Ázie nielen základný pohľad na priority zahraničnej
politiky Mexika, jej historický vývoj a dosah na domácu politiku, ale
predstavili aj umelecké, kultúrne a gastronomické bohatstvo Mexika.
Prednášajúci boli kariérni diplomati z Ministerstva zahraničných vecí
a príslušných podriadených inštitúcií, ako aj predstavitelia akademickej
obce, vládnych a mimovládnych inštitúcií.
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Študijný program mal snahu pokryť všetky dôležité oblasti mexickej
domácej a zahraničnej politiky, vzťahy Mexika k jednotlivým regiónom
(Severná Amerika, Latinská Amerika a štáty Karibiku, ázijsko-pacifická
oblasť, Európa, Afrika a Blízky východ), oblasť ekonomiky, obchodu
a cestovného ruchu, postavenie Mexika v medzinárodných organizáciách,
príspevok Mexika v oblasti rozvojovej a humanitárnej pomoci, ale aj
pôsobenie v oblasti konzulárnej asistencie svojim občanom.
Hlavné zahraničné priority odchádzajúceho prezidenta Enrique Peňa
Nietu (voľby sa uskutočnia v roku 2018) sa v súčasnosti sústreďujú na
dve oblasti: vzťahy s USA (osobitne po nástupe prezidenta Donalda
Trumpa) a na posilnenie prítomnosti Mexika v zahraničí, s cieľom diverzifikovať politické, obchodné, investičné a turistické oblasti (vytvorenie
Mexika s globálnou zodpovednosťou). Lebo piata najväčšia krajina na
americkom kontinente a pätnásta na svete s takmer 120 miliónmi obyvateľov, má enormne silný, ale zatiaľ ešte vo svete nedocenený potenciál.

OHROMUJÚCO BOHATÁ HISTÓRIA A KULTÚRA
Mexická strana si obzvlášť dala záležať na tom, aby účastníkom kurzu –
diplomatom z ministerstiev zahraničných vecí a prezidentských kancelárií, pracujúcich s agendou Latinskej Ameriky, predstavili poklady svojej
krajiny v pozitívnom svetle. Návštevy chrámu Templo Mayor, Národného historického múzea a Múzea umenia, či Antropologického múzea,
preniesli diplomatov do bohatej histórie krajiny.
Nechýbalo ani mesto Teotihuacán, vzdialené od hlavného mesta
Mexico City len 50 kilometrov. Ide o jedno z najväčších prehispánskych
miest Mezoameriky, ktoré je považované za magické a posvätné miesto,
ukrývajúce v nadmorskej výške 2200 metrov množstvo tajomstiev.
Aztékovia, ktorí mesto objavili a osídlili, ho považovali za rodisko bohov,
preto získalo aj označenie „mesto Bohov“. Hlavnú tepnu, spájajúcu stav-

by, nazvané pre svoju dych vyrážajúcu krásu pyramídami
Slnka a Mesiaca, pomenovali Cestou mŕtvych.
Pyramídy však nie sú len o histórii, ale aj o novodobom obchodnom centre – ako to už pri takýchto
atrakciách býva. Mexičania nezaprú svoj obchodný talent
a ducha, čo nám – skupine Tutti Frutti (toto pomenovanie sme získali pravdepodobne pre našu rôznorodosť
národností) – potvrdil aj náš sprievodca výrobou tequily
a mezcalu, národných mexických nápojov, prezývaný
Sexalquatl (skrátene Sexy). Tento Mexičan, s neuveriteľným obchodným duchom, nás počas svojho výkladu
o výrobe týchto opojných nápojov ohromil nielen neskutočne vtipným spôsobom prednášky, ale plynulou rečou
v niekoľkých svetových jazykoch (údajne sa ich naučil od
turistov).

BUDOVAŤ MOSTY, RÚCAŤ PREDSUDKY
Kurzy a školenia však neslúžia len na získavanie poznatkov o zahraničnej politike, aktuálnych zahraničnopolitických otázkach, či kultúrnych a historických danostiach
krajiny. Sú to udalosti a miesta, kde sa môže skĺbiť
verejná a kultúrna diplomacia. Diplomati, zúčastňujúci
sa na školeniach, majú možnosť vytvoriť si sieť nových
kontaktov, prezentovať svoju krajinu prostredníctvom
propagačných materiálov, alebo vystúpiť v regionálnych
médiách. Tak, ako sme ja a moja poľská kolegyňa prezentovali naše krajiny a spoluprácu Vyšehradskej štvorky
v rozhlasovom vysielaní s názvom „Kultúrne rozdiely
medzi Mexikom a zvyškom sveta“, ktoré bolo rozšírené
aj prostredníctvom sociálnej siete Twitter.

TIENISTÉ STRÁNKY ŽIVOTA PRETRVÁVAJÚ
Historicky krásne a kultúrne bohaté Mexiko má však aj
svoje neslávne slávne tienisté stránky – bezpečnosť. Jej
temné momenty – hoci len nepriamo – sme okúsili aj
na vlastnej koži. Mexiko (ako aj ďalšie krajiny Latinskej
Ameriky a Karibiku) je označované za jednu z menej
bezpečných krajín z dôvodu vysokého počtu násilných
trestných činov a z hľadiska počtu vrážd, ktorých index
stúpol v roku 2016 o 22 % (22 789 vrážd), čím sa priblížil
k najhorším časom boja proti obchodovaniu s drogami
(tento údaj bol prekonaný len v rokoch 2011 a 2012).
Počas nášho dvojtýždňového pobytu zastrelili v centre
mesta (len dve ulice od miesta, kde sme bývali) o druhej
popoludní matku s dieťaťom.
Po našej návšteve Cuernavacy, hlavného mesta štátu
Morelos, naši hostitelia nechápavo krútili hlavami.
Prekvapila nás síce netradičná kontrola pri nástupe do
diaľkových autobusov, kde sme sa museli podrobiť
kontrole takmer ako na letisku a z hľadiska bezpečnosti
pred odchodom nafilmovali tváre všetkých cestujúcich
(z dôvodu častých prepadov autobusov na ceste), avšak
neuvedomili sme si, že sme sa vybrali do jedného
z najnebezpečnejších miest Mexika, s najvyšším indexom
násilných trestných činov. V jeho uliciach sa nepohybujú
len policajné a vojenské autá, dohliadajúce na poriadok
a pripomínajúce výnimočný stav, ale aj drogové kartely,
vybavujúce si medzi sebou účty (týždeň po našej návšteve
sa v centre mesta údajne strhla veľká prestrelka).
Smutnú štatistiku násilných trestných činov dopĺňa
aj široko medializovaná vražda mladého 19-ročného
dievčaťa v meste Puebla, ktoré verejne kritizovalo
„mačizmus“ – fenomén mužskej dominancie v krajine.
Útoky sa nedotýkajú len domáceho obyvateľstva, ale
aj cudzincov, diplomatických pracovníkov a zástupcov
zahraničných firiem, ktorí musia k pôsobeniu v danom
teritóriu pristupovať s veľkou dávkou obozretnosti.

• Šťava z rastliny agave
sa používa na výrobu
mexických národných
nápojov tequila
a mezcal. Foto: Katarína
Bratková.
• V strede: Účastníci
kurzu – v tomto roku
zo SR a Poľska,
predstavili svoje krajiny
a spoluprácu V4
v rozhlasovom vysielaní.
Foto: Inštitút Matiasa
Romera.
• Vľavo dole: Vzhľadom
na krehkú bezpečnosť
v krajine ulice mexických
miest prísne stráži
polícia s vojakmi. Foto:
Katarína Bratková.

Počas nášho dvojtýždňového mexického pobytu
sme aj my zistili, že kultúrne rozdiely (alebo predsudky?)
pretrvávajú nielen medzi vzdialenými regiónmi, ale
ešte stále aj medzi niektorými štátmi východnej
a západnej Európy, ktoré ešte stále politicky rozdeľujú
Európu na východný a západný blok. O to je to
smutnejšie, ak ide o záporné postoje prisťahovalcov
a imigrantov z tretích do západných krajín. Aj takéto
pobyty však môžu poslúžiť na budovanie mostov
a rúcanie predsudkov.

GOOD IDEA SLOVAKIA V PODANÍ DIPLOMATOV
Niektoré krajiny (Mexiko, Poľsko, Litva, Rumunsko
a Slovensko) hrdo odprezentovali svoje krajiny aj
v národných krojoch (ten náš pochádzal z okolia
Trenčína), čo aj samotné mexické ministerstvo
zahraničných vecí označilo ako výbornú kultúrnu
diplomaciu.
V prípade Slovenska to bola tiež vizuálna pozvánka
na predstavenie národného folklóru v podaní Lúčnice,
ktorá od 11. do 21. októbra absolvovala turné vo
viacerých mexických mestách. Vyvrcholením ich
dvojtýždňového putovania bolo spoločné predstavenie s mexickým Národným folklórnym baletom Amalie Hernández v Bellas Artes, ktorých vystúpenie (už
bez slovenskej Lúčnice) mali možnosť vidieť aj
účastníci kurzu, čo bol naozaj skvelý kultúrny zážitok
v podobe výberu mexického národného folklóru.
Katarína Bratková

• Konzulka SR
Ivona Kvorková
(vľavo) a autorka
v trenčianskom
kroji propagujú
nadchádzajúce turné
Lúčnice v Mexiku. Foto:
Katarína Bratková.
• Strana 20 hore:
ilustračné foto.
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Aký bol tento konzulárny rok?

Konzulárna služba sa za posledné roky výrazne zmenila. Vysoký počet
Slovákov žijúcich v zahraničí, či už trvalo alebo krátkodobo, sa prejavuje
nárastom požiadaviek na konzulárne služby a ich kvalitu.
• Foto: Kristína Spišáková.

Ď

alším faktorom sú prírodné, priemyselné a teroristické hrozby
v tradičných turistických destináciách, ktoré boli donedávna
považované za bezpečné. Pripravenosť našich konzulov
preverili teroristické útoky v Európe, ktoré si tento rok, našťastie,
nevyžiadali obete medzi Slovákmi.
Už tradične medzi najrozšírenejšie konzulárne služby patrí vystavenie
náhradných cestovných dokladov, prijímanie žiadostí o vystavenie cestovných pasov, občianskych a vodičských preukazov, matričných dokladov,
legalizačné úkony, poskytovanie pomoci pri hospitalizácii, úmrtí, ochrana
práv maloletých, ale aj súčinnosť pri zabezpečovaní evakuácie z ohrozených oblastí a repatriácie chorých občanov SR. Z uvedeného vidno,
že ochrana práv a záujmov slovenských občanov patrí medzi priority
rezortu diplomacie.

LETO DÁVA KONZULOM ZABRAŤ
Najväčšou skúškou konzulárnej služby je vždy letná turistická sezóna.
Počas tohtoročnej sme zaznamenali znížený záujem o tradičné destinácie,
ako je napríklad Tunis, Egypt a zvýšený záujem o európske destinácie,
najmä Chorvátsko. V kombinácii so sprísnenými kontrolami na vonkajších schengenských hraniciach na základe nariadenia Rady EÚ 2017/458
EP to malo za následok dlhé čakacie lehoty na chorvátskych hraniciach.
Ale tiež celkovú preťaženosť európskych cestných ťahov k letoviskám
a s tým súvisiace komplikácie, spôsobené dopravnými nehodami.
Najviac rezonovali obavy cestujúcich v súvislosti s požiarmi v Chorvátsku, Taliansku, Francúzsku, či Portugalsku, zemetraseniami v Grécku,
Turecku, Taliansku a Mexiku, hurikánmi Irma a Maria v Karibiku, ako aj
teroristickými útokmi v egyptskej Hurghade, Veľkej Británii a Španielsku.
Informačnej prevencii venuje konzulárna služba mimoriadnu pozornosť
a aktuálne zverejňuje správy na webovom sídle rezortu, poskytuje informácie prostredníctvom konzulárneho informačného centra.

NÁRAST REGISTRÁCIÍ PRED CESTOU
Ku skvalitneniu konzulárnych služieb výrazne prispelo vytvorenie krízového a monitorovacieho centra rezortu diplomacie, na ktorom sa podieľa
odbor krízového manažmentu, konzulárny odbor, diplomatická služba
a konzulárne informačné centrum. Dosiahla sa tým úzka prepojenosť
medzi krízovým manažmentom a konzulárnym krízovým manažmentom,
ktorá je mimoriadne dôležitá pri riešení krízových situácií a poskytovaní
rýchlej a efektívnej pomoci slovenským občanom, ktorí sa ocitli v núdzi.
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Samozrejme, pri riešení krízových situácií je dôležité ihneď kontaktovať občana, ktorý sa ocitol v postihnutej oblasti. S týmto cieľom rezort
diplomacie propaguje systém dobrovoľnej registrácie pred cestou prostredníctvom webového sídla MZVaEZ SR, alebo bezplatnej mobilnej
aplikácie Svetobežka. Po každej mimoriadnej udalosti v zahraničí evidujeme nárast registrácií. Odporúčame však, aby sa cestujúci registrovali pred
cestou, nie až keď sa ocitnú v núdzi. Konzulárna služba môže občanov
okamžite kontaktovať a preveriť, či sú v poriadku a nepotrebujú pomoc,
ale samozrejme iba tých, ktorí sú zaregistrovaní.

UĽAHČENIE OCHRANY OBČANOV ÚNIE
Výzvou v roku 2017 bola transpozícia Smernice Rady (EÚ) 2015/637
o opatreniach koordinácie a spolupráce na uľahčenie konzulárnej
ochrany nezastúpených občanov Únie v tretích krajinách. Tá sa pretavila
do novely zákona o zahraničnej službe, súčasne so zakotvením rámcov
pôsobenia konzulárnej služby.
Je to dôležité najmä z toho hľadiska, že okrem oprávnených požiadaviek zaznamenávame nárast takých, ktoré sú nad rámec kompetencie
konzulov a často aj nereálne. Napríklad medializovaný prípad repatriácie maloletého dievčatka z Egypta koncom júla vyvolal následne vlnu
požiadaviek na repatriáciu z rôznych destinácií, pričom nešlo o ohrozenie
života.

NEZNEUŽÍVAŤ POMOC KONZULOV
Konzulárna služba sa pravidelne stretáva aj s požiadavkami zabezpečiť
kompenzáciu za nekvalitné hotelové, dopravné, reštauračné a iné služby,
preplatenie liečebných a ubytovacích nákladov, vybavenie pokút za
parkovanie, porušenie dopravných pravidiel, zrušenie trestného stíhania,
či predčasné prepustenie z väzby a pod. Na to nie je konzulárna služba
určená.
Cestujúci majú možnosť v naliehavých, život a zdravie ohrozujúcich
prípadoch využiť aj núdzové telefónne čísla, zasielané formou uvítacích SMS. Opakovane sa stretávame s prípadmi, že ľudia ich zneužívajú
napríklad na zistenie cien benzínu na čerpacích staniciach. Môže sa však
stať, že v tom istom čase sa na núdzovú linku nemôže dovolať občan,
ktorý pomoc skutočne potrebuje, či už ide o haváriu, úmrtie, alebo sa
ocitol v nebezpečnej situácii v dôsledku teroristického útoku, či prírodnej
katastrofy.
Igor Pokojný

Slovenský deň v kanadskej Ottawe

M

Kanada si v tomto roku pripomenula 150. výročie
svojho založenia. Táto významná historická udalosť
bola zároveň príležitosťou aj na oslavu a vyzdvihnutie
prínosu jednotlivých národov a etnických komunít,
ktoré Kanadu pomáhali vytvárať a podieľajú sa na jej
súčasnom mnohonárodnom charaktere.

esto Ottawa sa rozhodlo zapojiť do osláv „narodenín“ Kanady projektom Ottawa
Welcomes the World. V rámci tohto projektu ponúklo jednotlivým veľvyslanectvám na prezentáciu svojich krajín vysoko reprezentatívnu výstavnú halu
Horticulture Building v centre mesta. Je preto prirodzené, že Veľvyslanectvo SR v Ottawe
sa s radosťou stalo partnerom projektu a 1. októbra 2017 – aj vďaka sponzorskej podpore
viacerých slovenských spoločností – zorganizovalo v Ottawe veľkú prezentačnú akciu pod
názvom Slovenský deň.
Našim zámerom bolo priblížiť kanadskej verejnosti Slovensko v jeho mnohých rozmeroch
a podobách, ale nezabudnúť ani na slovensko-kanadský príbeh. Preto sme program zostavili
tak, aby bol kombináciou histórie a tradícií, ale aj prezentáciou dnešného moderného a inovatívneho Slovenska ako krajiny dobrých nápadov, pričom nosnou témou celého podujatia bol
brand „Good Idea Slovakia“.
Do programu sme chceli zapojiť nielen umelcov a vystupujúcich zo Slovenska, ale dať priestor aj slovensko-kanadským inštitúciám, krajanským organizáciám a súborom. Chceli sme atraktívnou a interaktívnou formou predstaviť
slovenskú históriu, kultúru (výstavy, vystúpenia), gastronómiu a príležitosti, ktoré Slovensko ponúka v cestovnom ruchu.
Našim cieľom bolo prezentovať aj úspechy v športe a v oblasti inovácií a nových technológiách.
V priebehu Slovenského dňa absolvovali niekoľko krátkych dynamických tanečných vystúpení folklórny súbor Vranovčan spoločne s krajanským súborom Slovak Vychodna Dancers z Toronta, ktoré vždy zakončili zapojením publika.
V týchto momentoch tancovala doslova celá hala. Našu národnú kuchyňu prezentovala interaktívna kulinárska show
známeho slovenského kuchára Marcela Ihnačáka. Návštevníkom sa predstavilo aj džezové trio Hanky Gregušovej.
Pre Kanaďanov, milujúcich hokej, bolo určite jedným z vrcholov podujatia stretnutie a autogramiáda s legendami
slovenského hokeja Petrom Bondrom a Mariánom Hossom, ktorí isté obdobie pôsobili aj v miestnom NHL hokejovom
klube Ottawa Senators. Kanadskej verejnosti sú mimoriadne dobre známi a vysoko uznávaní. Naši hokejisti odohrali
krátky improvizovaný zápas s deťmi a následne stovkám fanúšikov podpísali množstvo dresov, pukov, fotografií a tričiek
Good Idea Slovakia.
Návštevníci podujatia mali možnosť prezrieť si aj výstavu Did you know this is Slovakia a výstavu Slovensko-kanadského inštitútu, dokumentujúcu históriu slovenského prisťahovalectva do Kanady, ako aj výber exponátov Slovenského
múzea z Toronta. Súčasťou expozície bola tiež výstava Čičmianske domy žilinskej výtvarnej agentúry A1. No a nevšednému záujmu sa tešili aj ochutnávky tradičných slovenských jedál, vína a piva.
Veľmi vhodným doplnením programu bolo predstavenie projektu Party v 21. storočí. Ide o unikátnu a mimoriadne atraktívnu prezentáciu ozdobných čeleniek nosených s krojom (nazývaných party), ktorá v sebe harmonicky spája
slovenské ľudové tradície, fotografiu a moderné umenie. Výstava natoľko zaujala primátora Ottawy Jima Wattsona, že
vyjadril želanie predstaviť ju v roku 2018 na pôde ottawskej radnice.
Vyvrcholením Slovenského dňa bol večerný program pre pozvaných hostí, zastupujúcich kanadskú vládu, parlament,
diplomatický zbor, podnikateľskú komunitu, krajanov a médiá. Podujatie otvorila svojim príhovorom poslankyňa Michelle Rempel, ktorá sa hrdo hlási k svojmu slovenskému pôvodu a na pôde parlamentu Kanady predsedá kanadsko-slovenskej skupine priateľstva. V programe vystúpilo trio Hanky Gregušovej s netradičným prevedením dvoch slovenských
ľudových piesní a prezentáciou umeleckých diel projektu Party v 21. storočí. Po ňom nasledoval hodinový program
súboru Vranovčan. Dynamické a umelecky vysoko profesionálne predstavenie publikum ocenilo „standing ovation“
a vyžiadaním niekoľkých prídavkov. Večer ukončila recepcia, na ktorej boli podávané tradičné slovenské jedlá a vína.
Slovenský deň mesto Ottawa ohodnotilo ako jeden z najlepších, ktorý skladbou programu,
vizualizáciou a interaktívnosťou presne vystihol zámer projektu. Náš pavilón navštívilo a slovenskú
expozíciu si prezrelo sedem tisíc hostí. Mimoriadne pozitívnu odozvu sme zaregistrovali aj zo strany
početnej komunity krajanov, ktorí pricestovali zo všetkých kútov Kanady a vyjadrili nesmiernu
hrdosť na svoju krajinu. Pre nás to bol jeden zo silných dôvodov, prečo sme sa do projektu zapojili.
Náš príspevok k „narodeninám“ Kanady teda môžeme hodnotiť ako úspešný. Podarilo sa nám
usporiadať podujatie, ktoré efektívne a populárnou formou prispelo k pozitívnej prezentácii a zviditeľneniu našej krajiny a jej kultúry v Kanade.
Andrej Droba, veľvyslanec SR v Kanade

• Vľavo hore: Súčasťou
prezentácie SR boli aj
slovenské inovácie, na
fotografii startupový
projekt nabíjacieho
dáždnika Chargebrella.
• Vpravo hore: Unikátny
projekt Party v 21.
storočí, na fotografii
veľvyslanec SR v Kanade
A. Droba s primátorom
mesta Ottawa
J. Wattsonom (vpravo).

• Folklórny súbor
Vranovčan v závere
dňa roztancoval mnoho
návštevníkov.
• Dole: Autogramiáda
hokejových legiend
P. Bondru a M. Hossu
patrila k vrcholom
prezentačného podujatia.
Foto: M. Vrbovský,
L. Lukáčová, T. Dej.
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Čaká nás rok významných výročí
Sotva inde v Európe možno nájsť dva národy a štáty, ktoré majú taký
potenciál byť si blízkymi spojencami v dobrom i zlom nielen na základe
meniacich sa spoločných záujmov, ale na základe skutočnej kultúrnej
blízkosti, posilňovanej spoločnými dejinnými zápasmi.

B

• Hore: Zamaľovávanie
rakúsko-uhorských symbolov
na poštovej schránke v deň,
kedy Československo vyhlásilo
samostatnosť. Foto: Aleš
Krátky/wikimedia.

• Uprostred: Demonštrácia na
Václavskom námestí
28. októbra 1918, v deň vzniku
samostatného Československa.
Foto: wikimedia.

•Tvárou Pražskej jari bol
A. Dubček. MZVaEZ SR si
túto osobnosť pripomenulo
viacerými projektmi.
Snímka z vernisáže výstavy v SI
Moskva, v novembri 2016.
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udúci rok bude bohatý na významné medzníky v našich dejinách. V chronologickom
usporiadaní 25. výročie osamostatnenia
slovenskej i českej štátnosti, 50. výročie československého obrodného procesu, známeho pod názvom
Pražská jar a 100. výročie vzniku Československej
republiky. Sú neopakovateľnou príležitosťou za účasti
štátu prispieť k posilneniu vzájomnej spolupatričnosti občanov SR, vrátane príslušníkov národnostných
menšín a etnických skupín, v duchu
preambuly Ústavy SR, k posilneniu
ich identifikácie so slovenskou štátnosťou, a tým i k posilneniu kohézie
slovenskej spoločnosti, ku kultivovaniu vlastenectva.
Zároveň predstavujú šancu ukázať
– predovšetkým mladej generácii, ktorá sa už socializovala v samostatných
štátoch – význam a prínos 74-ročnej
existencie v spoločnom česko-slovenskom štáte, ako aj spolupráce SR
a ČR po rozdelení ČSFR, upevniť
slovensko-českú a česko-slovenskú vzájomnosť a pripomenúť, že nie je samozrejmosťou, danou spoločnou
históriou, ale že ju treba sústavne kultivovať.

VLÁDY VYHLÁSILI ROK VZÁJOMNOSTI
Jej hodnota vzrastá tak v bilaterálnej rovine, ako aj
v súčasnej zložitej medzinárodnej situácii voči zahraničiu. V porovnaní s regionálnymi a vnútroštátnymi
konfliktami v nedávnej minulosti i v súčasnosti sa
spôsob, akým sme dokázali vyriešiť spory o štátoprávne usporiadanie po novembri 1989, stále viac
vníma ako prejav demokratickej vyspelosti a politickej
zodpovednosti za stabilitu v regióne, ako aj za riešenie
každodenných situácií občanov bývalého spoločného
štátu, ktorí sa rozhodli ostať v druhej z nástupníckych
republík po ČSFR. Teda nielen ústavný spôsob rozdelenia federácie, ale aj predchádzajúce prijatie ústavného zákona, ktorý
umožnil bezkonfliktné delenie
federálneho majetku, a tiež prijatie
26 bilaterálnych dohôd, riešiacich
celé spektrum každodenných
otázok občanov po zániku spoločného štátu, sú predmetom záujmu
diplomatov i politikov nielen na
európskom kontinente.
Rok 2018 preto vlády SR a ČR na svojom piatom
spoločnom zasadnutí v Ledniciach 4. septembra
2017 vyhlásili za rok česko-slovenskej a slovensko-českej vzájomnosti. Pre intenzívnu komunikáciu s českou
a slovenskou verejnosťou bude kľúčové zapojiť do
osláv a premysleného sprostredkovania hodnôt česko-

slovenskej vzájomnosti verejnoprávne médiá oboch
štátov počas celého roku 2018, a to na báze ich dohody
o vzájomnej spolupráci.
Samozrejme, bilaterálna dimenzia pripomínania
si výročí je dominantná, má však aj medzinárodný
rozmer. Preto sa v spolupráci zastupiteľských úradov
ČR a SR pripravujú spoločné spomienkové podujatia aj
v zahraničí.

VZŤAHY JE POTREBNÉ TRVALE KULTIVOVAŤ
Zo všetkých vyššie uvedených dôvodov je spoločnou úlohou všetkých, ktorí sa v budúcom roku budú
akýmkoľvek spôsobom zapájať do príprav
a uskutočňovania spoločných spomienkových podujatí,
kultivovať a upevňovať naše vzťahy a efektívnejšie
využívať ich potenciál na skvalitňovanie života občanov obidvoch republík. Na nejaký automatizmus, ktorý
bude udržiavať naše vzťahy, sa spoliehať nemôžeme.
Pretože v tomto komplikovanom svete, osobitne vo
svetle nadchádzajúcich zmien v EÚ, sa navzájom stále
viac potrebujeme.
A keďže sme si navzájom garantmi stability
v stredoeurópskom regióne, musíme vyvíjať nové
a nové politické úsilie na upevňovanie a efektívne
využívanie potenciálu našich vzťahov vo všetkých
oblastiach a vysielať našim spoločnostiam posolstvá,
že naše priateľstvo a spolupráca majú veľkú hodnotu
a stoja za úsilie o ich udržiavanie a posilňovanie. Sotva
inde v Európe možno nájsť dva národy a štáty, ktoré
majú taký potenciál byť si blízkymi spojencami v dobrom i zlom nielen na základe meniacich sa spoločných
záujmov, ale na základe skutočnej kultúrnej blízkosti,
posilňovanej spoločnými dejinnými zápasmi. Tento
potenciál nesmieme dovoliť rozdrobiť.

ABY SME SI NEPRESTALI ROZUMIEŤ
Na záver ešte poznámka. To, čo je pre nás, príslušníkov
generácií, ktoré vyrastali ešte v časoch spoločného
štátu, úplne prirodzené – teda schopnosť plne porozumieť hovorenému i písanému slovu príslušníkov
druhého národa, už nie je samozrejmé pre generácie
dnešných tridsiatnikov, dvadsiatnikov a tínedžerov.
Preto sa nemôžeme spoliehať iba na občasné súťaže,
organizované komerčnými televíziami, v ktorých
paralelne zaznieva slovenčina i čeština. Musíme podporovať cieľavedomé aktivity predovšetkým verejnoprávnych médií, ale aj našich národných kultúrnych
inštitúcií a ministerstiev školstva, zamerané na osvojovanie si slovenčiny v Čechách a na Morave a češtiny na
Slovensku. Bolo by škoda, keby sa naša blízkosť, daná
práve dobrým porozumením jazykov, v nasledujúcich
rokoch začala vytrácať a keby sme sa kvôli tomu začali
postupne ako národy a štáty odcudzovať.
Peter Weiss, veľvyslanec SR v Českej republike

Ako sme pred štvrťstoročím začínali...

Ak je pravdou, že diplomacia je hierarchizovaná štruktúra, nasledujúce riadky
by toto presvedčivé tvrdenie mohli aj zrelativizovať... Že prečo, či ako? Nuž,
vedia o tom svoje pamätníci zrodu slovenskej zahraničnej služby.

• Vľavo: Pápež Ján Pavol II.
prijal prezidenta SR Michala
Kováča s manželkou
a sprievodom počas jeho
prvej oficiálnej návštevy vo
Vatikáne v júni 1993. Foto:
archív E. M. Arnolda.

P

ráve oni, prví diplomatickí predstavitelia pred
dvadsiatimi piatimi rokmi osamostatnenej
Slovenskej republiky, ktorí sa ocitli všelikde vo
svete v neopakovateľnej a aj nezabudnuteľnej situácii...
Všetci títo, bez ohľadu na svoju diplomatickú hodnosť,
spojení záujmom o najlepší možný výsledok vlastného
prínosu k spoločnému úsiliu o dobré meno a fungovanie
diplomacie nového štátu v medzinárodnom spoločenstve,
vydávajú teraz svedectvo, hodné pozornosti i uznania.
Práve ich totiž začiatkom tohto roka oslovila neformálna
iniciatívna skupina, sformovaná okolo riaditeľa Odboru
analýz a plánovania ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky Igora
Grexu (veľvyslankyňa Mária Krásnohorská, veľvyslanec
Miroslav Mojžita a bývalý radca-vyslanec Viliam Roth).
Chcela od nich, aby sa – ako pamätníci i bezprostrední aktéri vzniku a začiatkov našej zahraničnej služby
– vyrozprávali zo svojich vtedajších dojmov, pocitov,
povinností i zodpovednosti, v pripravovanom knižnom
svedectve.
Publikácia, ktorá napokon z ich spomienok vzíde, bude
prezentovaná už onedlho, začiatkom onoho jubilejného
roku 2018. Jej čitatelia sa tak dozvedia o zaujímavom,
zatiaľ však nezdokumentovanom období rokov 1992
– 1994, na ktoré iste máme dosť dôvodov byť všetci
spoločne hrdí.
Možno pripomenúť, že tento zámer mal od počiatku
nielen formálny súhlas a podporu ministra Miroslava
Lajčáka, ale aj jemu – v tamtých rokoch mladému diplomatovi – poskytol príležitosť rozpamätať sa na vlastnú
rolu v tomto, pre dejiny SR jedinečnom, intervale...
Mimochodom, v publikácii sa obdobne vracajú
k svojim vtedajším povinnostiam a zodpovednosti, či
problémom fungovania aj traja ďalší z ministrov rezortu,
rovnako ako desiatky našich diplomatov na rôznych
pozíciách.
Aj keď sa spomedzi takmer stovky oslovených neozval
z rôznych príčin každý, zhromaždené svedectvá dovoľujú
konštatovať, že ich spomínanie či rozpamätávanie má
svoje čaro. Je nielen zhovievavé či úsmevné, ale aj dôsled-

né a preto faktograficky cenné. Dokumentuje totiž, že
zahraničná služba Slovenskej republiky nie je iba
o „čistej“ diplomacii, že k nej neodmysliteľne patrí aj
logistika, financie, delenie majetku bývalej federácie, prípadne ďalšie úlohy a podmienky efektívneho pôsobenia.
Treba povedať, že v tých osobných svedectvách,
poznatkoch, pohľadoch i spomienkach nenájde čitateľ
politické hodnotenia daného obdobia. Nebolo to ani
zámerom publikácie – „pamätnice“. V mene opakovane
potvrdenej pravdy o kultivovanom rozdelení československej federácie je dôležité zmieniť sa, že v príspevkoch nenájde čitateľ protičeské invektívy. Príspevky nie
sú ani konfrontačné a už vôbec nie prizdobené zveličovaním subjektívnej roly samotných spomínajúcich.
Nebolo cieľom publikácie prezentovať ani akúsi okázalú
názorovú harmóniu autorov.
Prvoradým cieľom bol práve cenný subjektívny pohľad na udalosti a okolnosti zrodu slovenskej zahraničnej
služby, na zástoje aktérov tohto dejinného výseku.
Dá sa v tom vidieť jeden z predpokladov vzniku archívu MZV, keďže vedome mieri k starostlivému uchovaniu
v našej praxi doposiaľ neosvojených, neinštitucionalizovaných prvkov „oral history“. A opäť – nie ako nejakej
módnej činnosti, ale ako potrebného a spoločensky
užitočného projektu. Len taký totiž môže:
• uchovať prvky historickej pamäti o začiatkoch slovenskej zahraničnej služby, ktoré by sa inak postupne mohli
aj stratiť;
• mať edukatívno-poznávací význam, pretože mnohí,
najmä mladí, fakticky nevedia, ako slovenská diplomacia
reálne vznikala;
• podporiť záujem vracať sa k tomuto obdobiu, či už
zo strany priamych účastníkov, alebo budúcich
výskumníkov.
Autor tejto noticky – editor pripravovanej publikácie
– môže na záver ustarostene priznať, že sme pre ňu ešte
nenašli ten najpríťažlivejší a pritom výstižný názov. Ešte
síce nie je neskoro, ale zaslúžila by si ho! Tak ako si všetci
jej spoluautori zaslúžia rešpekt jej budúcich čitateľov.
Viliam Roth

V tých osobných
svedectvách,
poznatkoch,
pohľadoch
i spomienkach
nenájde čitateľ
politické
hodnotenia
daného obdobia.

• Vystúpenie predsedu
vlády SR Jozefa
Moravčíka v sídle Rady
Európy v Štrasburgu pri
príležitosti prijatia SR
do tejto medzinárodnej
organizácie 30. júna
1993. Foto: archív
E. Mitrovej.
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SR opäť členom Rady OSN pre ľudské práva
Valné zhromaždenie OSN zvolilo 16. októbra 2017
vysokým počtom 185 hlasov Slovenskú republiku
za člena Rady OSN pre ľudské práva. Slovensko tak
bude mať počas nasledujúcich troch rokov, podobne
ako počas nášho členstva v rokoch 2008 – 2011,
príležitosť zviditeľniť sa na medzinárodnom poli.
„Rada je
vhodným fórom
na podporu
vízie sveta
bez nenávisti
a násilia.
Slovensko je
pevne oddané
univerzálnym
princípom
a hodnotám
základných
ľudských práv
a slobôd.
A bude naďalej
zohrávať
pozitívnu úlohu
zdieľaním
vlastných
skúseností
z našej cesty
k demokracii.“
Miroslav
Lajčák.
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R

ada OSN pre ľudské práva (ďalej len „rada“) je
univerzálnym orgánom na podporu a ochranu
ľudských práv vo svete. Sleduje ich dodržiavanie
v členských štátoch OSN a vyslovuje sa k ich porušovaniu.
Bola vytvorená rezolúciou Valného zhromaždenia OSN
č. 60/251 z 15. marca 2006, keď nahradila nefunkčnú Komisiu OSN pre ľudské práva. Rada funguje ako subsidiárny
orgán Valného zhromaždenia OSN.

ČLENSTVO PODĽA REGIONÁLNEHO KĽÚČA
Radu tvorí 47 členských štátov OSN zastúpených na základe pomerného geografického kľúča. Spolu so SR budú
členmi rady aj také štáty ako sú Čína, Pakistan, Venezuela,
Kuba, Egypt, Etiópia, Burundi, či Konžská demokratická
republika. V roku 2018 bude Európsku úniu zastupovať
v rade 8 členov. Únia v rade predkladá vlastné rezolúcie,
napríklad k právam detí, k náboženskej slobode, k Sýrii,
KĽDR, Barme, Bielorusku, či Burundi.
Štáty, ktoré nie sú členmi rady, v nej vystupujú ako
pozorovatelia, bez hlasovacieho práva. Rada zasadá desať
týždňov v roku, v marci, júni a septembri.
Ako odpoveď na vážne krízy, týkajúce sa ľudských práv,
môže zorganizovať aj mimoriadne zasadnutia. Napríklad
tri takéto zasadnutia boli zvolané k situácii v Sýrii (jeden
raz s dôrazom na Aleppo), zasadnutia boli aj k Boko Haram, Daeš-u v Iraku, ku Gaze, či k Južnému Sudánu.
V súvislosti s dramatickou situáciou Rohingov, ktorí utiekli
z Barmy do Bangladéša, rada eviduje návrh na zvolanie jej
mimoriadneho zasadnutia čo najskôr.

DÔLEŽITÁ JE AJ PREVENCIA KONFLIKTOV
Tematický záber rady je široký. Rada a jej mechanizmy,
vrátane univerzálneho periodického hodnotenia štátov
a osobitných procedúr (pre štáty a témy), plnia dôležitú
úlohu aj v prevencii konfliktov.
V súčasnosti funguje 44 tematických mandátov, napríklad pre právo na vzdelanie, slobodu prejavu, k právam migrantov, násiliu voči ženám, či k mučeniu a 12 nezávislých
mandátov pre štáty (napríklad pre KĽDR, Eritreu, Irán
a Barmu). Aktívne pôsobí nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia k Sýrii, vyšetrovacia komisia k ľudským
právam v Burundi a komisia o ľudských právach v Južnom
Sudáne.

RADA POTREBUJE REFORMU
Jestvujú dve základné výhrady k fungovaniu rady, a síce,
že sa nezameriava na hrubé porušovania ľudských práv
vo všetkých štátoch (napríklad v Saudskej Arábii, Kube, či

Zimbabwe), a že jej členmi sú aj štáty, ktoré hrubo porušujú ľudské práva.
Agenda rady obsahuje dva citlivé body – bod 4,
v rámci ktorého sa môže diskutovať o všetkých krajinách
s vážnymi problémami v oblasti ľudských práv, a bod 7
k okupovaným palestínskym územiam. EÚ i USA dlhodobo vystupujú proti samostatnému bodu agendy k jednému
štátu – Izraelu, pretože ho považujú za diskriminačný.
Administratíva bývalého prezidenta USA Baracka Obamu
zdôvodňovala svoju angažovanosť v rade tým, že chce dať
viac porušovateľov ľudských práv „in the hot seat“ (bod 4
agendy). Fakt je, že také štáty ako Egypt, Čína, či Saudská
Arábia robia všetko pre to, aby voči nim nezaznela žiadna
kritika z úst zástupcu iného štátu alebo mimovládnej
organizácie.

PRÍSPEVOK SR K MIERU, ROZVOJU A STABILITE
Slovensko bude členom rady v čase vážnych výziev
v oblasti dodržiavania ľudských práv vo svete (napríklad
KĽDR, Blízky východ) a v období zmeny postojov kľúčových hráčov, osobitne znižovania angažovanosti USA,
ktoré chcú sprísniť kritériá pre členstvo a vypustiť bod 7
agendy rady. Zníženie angažovanosti USA v rade, prípadne
odchod z rady, bude znamenať zvýšenie tlaku na Izrael,
zníženie dôrazu na ochranu obhajcov ľudských práv
a zvýšenie vplyvu členov rady, ktorí neuznávajú univerzálnu ochranu ľudských práv. Očakávania od EÚ a jej členov
v oblasti podpory a ochrany ľudských práv budú narastať.
V súvislosti s prípravou na členstvo v rade schválila
vláda SR 5. apríla 2017 materiál, ktorý tvoria tzv. dobrovoľné prísľuby a záväzky. Počas členstva v rade sa Slovensko
bude snažiť splniť 16 prísľubov a záväzkov na medzinárodnej úrovni a 14 vo vnútroštátnej oblasti. Našimi
prioritami budú najmä:
- boj proti všetkým formám rasizmu a xenofóbie,
- aktívna implementácia cieľov udržateľného rozvoja,
vrátane podpory práv detí,
- podpora náboženského vyznania alebo viery a náboženskej tolerancie.
Člen rady má presadzovať najvyššie štandardy v oblasti
ochrany a podpory ľudských práv. Slovensko teda bude pri
zabezpečovaní ochrany a podpory ľudských práv počas nasledujúcich troch rokov pod oveľa väčším drobnohľadom
medzinárodného spoločenstva. Úspech nášho členstva
v rade bude tímovým úspechom a vyžiada si aktívne zapojenie nás všetkých.
Marek Brenčič, Mária Hribiková
• Hore: Minister M. Lajčák v Rade OSN pre ľudské práva.

V roku 2018 si okrem iných
významných udalostí pripomenieme
aj 90. výročie vstupu do platnosti
prvého zmluvného dokumentu,
podpísaného medzi bývalou
Československou republikou
a Svätou stolicou, tzv. Modus vivendi,
čo v preklade znamená Spôsob
spolužitia.

Č

eskoslovensko a Vatikán nadviazali diplomatické vzťahy v roku
1920 a prvým nunciom v Prahe sa stal arcibiskup Clemente
Micara. Na jeho návrh Svätá stolica 29. mája 1922 menovala
biskupa Pavla Jantauscha za apoštolského administrátora pre slovenskú
časť Ostrihomskej arcidiecézy so sídlom v Trnave. V roku 1925 boli
diplomatické styky medzi Svätou stolicou a Československom dočasne
prerušené kvôli kríze medzi rímskokatolíckou cirkvou a československým štátom pre spory o štátne sviatky a konflikt, spojený s oslavou
pamiatky Jána Husa, tzv. Marmaggiho aférou.

Modus vivendi – súčasť našej histórie
NOVÁ ZMLUVA BOLA KRÁTKA, ALE DÔLEŽITÁ

Rokovania o novom texte zmluvy sa ukončili jej podpisom 17. decembra
1927. Pod názvom Modus vivendi bola zmluva v priebehu januára 1928
potvrdená vzájomnou výmenou nót a do platnosti vstúpila 2. februára
1928.
Predmetom dohody, ktorá mala iba šesť článkov, bola úprava hraníc
cirkevných diecéz tak, aby zodpovedali československým štátnym hraniciam. Rovnakým spôsobom mali byť upravené aj provincie rádov
a rehoľných kongregácií, aby rehoľné domy v Československu nepodliehali provinciálovi zo zahraničia. Mená biskupov mali byť ešte pred ich
menovaním oznámené československej vláde, aby prípadne mohla
vzniesť námietky proti menovaniu, hlavne pokiaľ kandidát nebol
československým občanom, alebo vyvíjal separatistickú, či protiústavnú
činnosť. Po svojom menovaní mali cirkevní hodnostári zložiť prísahu
vernosti Československej republike.
Vzťahy medzi Československom a Svätou stolicou až do roku 1993
upravoval vyššie uvedený zmluvný dokument, aj keď ho počas existencie bývalej Československej socialistickej republiky komunistický režim
neplnil.

ROKY NAPÄTÝCH DIPLOMATICKÝCH VZŤAHOV
Počas vojnového Slovenského štátu (1939 – 1945), ktorý nie je považovaný za predchodcu súčasnej Slovenskej republiky, v jej hlavnom meste
Bratislave nesídlil nuncius, ale chargé d´affaires Mons. Giuseppe Burzio.
Jeho vzťahy s vtedajším vedením štátu boli veľmi napäté. Dôvodom tejto
situácie boli jeho diplomatické depeše o situácii na Slovensku, najmä
o náraste rasového zákonodarstva, hlásenia o protižidovských opatreniach a deportáciách Židov, ako aj postojoch slovenských štátnikov.
V tomto období vo Vatikáne zastupoval Slovenský štát vyslanec a splnomocnený minister Karol Sidor.
Po skončení 2. svetovej vojny a obnovení Československej republiky
jej vláda a Vatikán pristúpili k obnove diplomatických stykov na základe
platného Modus vivendi, uzavretého v roku 1928. Avšak nástupom

komunistického režimu vo februári 1948 sa vzťahy s Vatikánom rapídne
zhoršili. Apoštolský internuncius Mons. Saverio Ritter sa vrátil do Prahy
v máji 1946. Pre aktivity, podporujúce jednotu biskupov proti totalitnému
režimu, bol na žiadosť vlády v marci 1949 ako nežiaduca osoba odvolaný
a tajomník Apoštolskej nunciatúry Ottavio de Liva, dočasne poverený jej
vedením, bol v roku 1950 takisto z Československa vyhostený. Tým boli
diplomatické styky medzi Československou republikou a Svätou stolicou
de facto prerušené.
Za určitý historický medzník v bilaterálnej relácii medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou možno považovať december 1977, keď pápež
Pavol VI. svojím dokumentom Qui divino povýšil trnavskú apoštolskú
administratúru na diecézu a zároveň na metropolitné sídlo, ktorému
podriadil nitriansku, banskobystrickú, spišskú, košickú a rožňavskú diecézu, čo prispelo k čiastočnému oživeniu vzájomných vzťahov.

KRUH UZAVRELA ZÁKLADNÁ ZMLUVA
Po páde komunizmu a železnej opony v novembri 1989, po rokoch
potláčania náboženskej slobody a zasahovania štátu do vnútorných vecí
cirkví, bolo naliehavo potrebné legislatívne upraviť ich postavenie
v spoločnosti a opätovne nadviazať diplomatické styky so Svätou stolicou. Apoštolským nunciom v Českej a Slovenskej federatívnej republike
sa 30. júna 1990 stal arcibiskup Mons. Giovanni Coppa, ktorý sa po
rozdelení Česko-Slovenska od 1. januára1993 stal na krátku dobu zároveň
nunciom pre Česko a Slovensko so sídlom v Prahe.
Diplomatické vzťahy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou,
ako dvoma plnoprávnymi subjektmi medzinárodného práva, sa prakticky
normalizovali v roku 1994 vymenovaním diplomatických predstaviteľov – veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici a apoštolského
nuncia v Slovenskej republike. Následne v roku 1996 sa začali rokovania
o uzatvorení novej tzv. Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou
a Svätou stolicou, ktorá bola podpísaná 24. novembra 2000 vo Vatikáne.
Peter Sopko, veľvyslanec SR pri Svätej stolici
• Foto: Kristína Spišáková.
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PREDSTAVUjEME SLOVENSKÉ INŠTITÚTY

Slovensko – súčasť kozmopolitného Ríma
Hlavné mesto Talianska Rím je miestom stretnutia nespočetných kultúr.
Mnohokultúrna, energiou nabitá metropola, v ktorej má už dlhé roky svoje
miesto aj slovenská kultúra a umenie.

T

aliansko je múzeom pod šírym nebom. Prezentovať Slovensko
v krajine, v ktorej je umelecká tradícia rovnako stará ako ona
samotná a v ktorej sa narodili velikáni ako Da Vinci, Michelangelo, Verdi, Puccini, Marionetti, Pavarotti, či Fellini, je skutočnou výzvou.
Navyše, Taliansko a jeho mestá každodenne ponúkajú bohatú škálu
kultúrnych a umeleckých podujatí rôzneho charakteru a žánru. Ďalšou,
rovnako významnou konkurenciou, sú zahraničné inštitúty a organizácie,
ktoré tiež pripravujú rôznorodú paletu zaujímavých akcií.

REPREZENTAČNÉ PRIESTORY NA POHĽADANIE
Slovenský inštitút v Ríme pôsobí na Apeninskom polostrove od
1. januára 2000. Situovaný neďaleko „Farnesiny“, talianskeho ministerstva zahraničných vecí, zdieľa svoje priestory s Veľvyslanectvom SR
v Taliansku a Veľvyslanectvom SR pri Svätej stolici. Jednou z výhod
nášho inštitútu a veľvyslanectiev sú práve jeho nádherné a rozsiahle
reprezentačné priestory. Priestranné sály ponúkajú možnosť predstaviť
slovenské umenie v celej svojej kráse a počas roka v nich prezentujeme
diela našich popredných umelcov, výtvarníkov a sochárov.
Predstavili a predstavujú sa u nás majstri takých mien ako Juraj Meliš,
Rudolf Fila, Mudrochovci, Iveta Ledererová, Dušan Baláž, Daniel a Mária Bidelnicovci, ako i najmladšia generácia – Juraj Kollár, Štefan Papčo,
Ján Kekeli, či Achilleas Sdoukos. Popri prezentácii výtvarníkov sa u nás
talianskemu publiku predstavujú aj hudobní umelci zvučných mien –
vynikajúci klaviristi Martin Chudada a Ronald Rigó, kvarteto Cellomania,
ako aj operní speváci Daniel Čapkovič, Pavol Remenár, Simona Šaturová,
Miroslav Dvorský, Jolana Fogašová, Božena Ferancová so svojimi
žiačkami, víťazkami speváckej súťaže Mikuláša Schneidera Trnavského,
Glóriou Novákovou a Tatianou Hajzušovou.

NAŠA VÝSTAVA V PREZIDENTSKOM PALÁCI
Okrem výstav a koncertov „na domácej pôde“ vo vlastných priestoroch,
sa náš inštitút podieľa aj na mnohých ďalších kultúrnych projektoch,
ktorých cieľom je predstaviť slovenskú kultúru širokému talianskemu
publiku. Jedným z takých bola aj minuloročná prezentačná výstava
„Poklady slovenskej gotiky“, ktorú koncom septembra 2016 v priestoroch Prezidentského paláca Quirinale v Ríme slávnostne otvorili prezident SR Andrej Kiska a prezident Talianska Sergio Mattarella. Výstava,
organizovaná v rámci slovenského Predsedníctva v Rade EÚ, mala veľkú
odozvu a venoval sa jej v rozsiahlom článku aj jeden z najväčších talianskych denníkov Corriere della Sera, či webový portál prestížnej televíznej
stanice Sky Arte, venovanej umeniu.
Najväčším a najdôležitejším kultúrnym projektom minulého roka bol
však pre nás bezpochyby decembrový koncert Slovenskej filharmónie
a huslistu Dalibora Karvaya, ktorý sa pod vedením dirigenta Rastislava
Štúra uskutočnil v priestoroch sály sv. Cecílie v Auditóriu Parku hudby
v Ríme. Náš inštitút a veľvyslanectvo tým ukončili cyklus reprezentačných podujatí, venovaných Predsedníctvu SR v Rade EÚ.
Do prestížnej sály sv. Cecílie prišlo bezmála dvetisíc hostí a slovenský
virtuóz Dalibor Karvay predviedol Čajkovského Husľový koncert D-dur
v životnej forme, za čo bol odmenený dlhotrvajúcim potleskom
a výkrikmi „bravó“. V druhej polovici koncertu zazneli krásne tóny diela
velikána Eugena Suchoňa – Metamorfózy. Prežívali sme chvíle napätia
a očakávania, nakoľko maestro Suchoň je v Taliansku stále málo známy.
Po odznení posledného tónu diela zožal orchester pod taktovkou
Rastislava Štúra obrovský potlesk a nadšené publikum si vyžiadalo
prídavok. Suchoň v Ríme zvíťazil, bol to historický večer pre Slovensko
v Taliansku.

ZO SEVERU NA JUH TALIANSKEJ ČIŽMY
Naše aktivity sa, samozrejme, neorientujú len na mesto Rím. Prostredníctvom podujatí rozličného typu, od výstav, cez hudbu až po literatúru
a film, sa snažíme priniesť slovenskú kultúru do všetkých kútov krajiny.
V máji 2016 sme vo Florencii, v svetoznámom Palazzo Vecchio, spoluorganizovali historickú konferenciu „Neznámy príbeh veduty Bratislavy“
pri príležitosti 450. výročia jej vzniku. Podujatie, ktorého súčasťou bolo
aj otvorenie prezentačno-dokumentárnej výstavy o hlavnom meste SR
Bratislava, vtedy rezonovalo mediálne nielen v Taliansku, ale aj v slovenskej tlači.
Aj počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ náš inštitút spolu
s ďalšími partnermi pripravil mnohé podujatia na viacerých miestach
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Talianska – či už to bola archeologická výstava „Kelti
z Bratislavy“, prezentovaná v Národnom archeologickom múzeu Umbrie v Perugii, alebo výstava „Slovenská moderna zo zbierky Zoya Gallery. Domov a svet“
v meste Forli. Každoročne v októbri sa na Malte,
území, ktoré svojou činnosťou takisto pokrývame,
konajú „Slovenské dni“, počas ktorých v priestoroch
rezidencie prezidenta Maltskej republiky a koncertnej
sály kasína vo Vallette, vystupujú najlepší slovenskí
hudobní umelci.
Pôsobiť v meste, akým je Rím, znamená úzko
spolupracovať aj s inými kultúrnymi inštitútmi
a ďalšími inštitúciami. Náš inštitút je členom Európskeho združenia kultúrnych inštitútov a akadémií
(EUNIC), pod hlavičkou ktorého sa konajú mnohé
projekty európskeho formátu, a súčasťou ktorých sme
aj my. Ide napríklad o Medzinárodný deň poézie, na
ktorom sa po minulé roky predstavili básnici Katarína
Kucbelová, Michal Habaj a Dana Podracká, či filmový
festival „Nový európsky film“. Úzko spolupracujeme
aj s Akadémiou rímskej filharmónie, na ktorej letnom

Po stroskotaní parníka v Egejskom mori to bolo
práve talianske námorníctvo, ktoré sa vydalo pasažierom na pomoc a zachránilo ich od istej smrti. Spoločná minulosť sa pretavila aj do spoločných plánov,
nakoľko po sérii podujatí, venovaných príbehu lode
Pentcho, talianski partneri potvrdili záujem o ďalšiu
spoluprácu nielen v rámci talianskeho kontextu, ale aj
v nadviazaní spolupráce s Múzeom židovskej kultúry
v Bratislave a Múzeom holokaustu v Seredi.
Slovenský inštitút je rovnako aktívny aj v komunikácii so Slovákmi žijúcimi v Taliansku. Našim krajanom
poskytujeme všetky dôležité informácie nielen
o kultúrnom dianí, ale napríklad aj z oblasti školstva.
Tradičný decembrový krajanský večer je každý rok
príjemným stretnutím slovenskej a českej komunity.
Vždy je spojený s premietaním slovenského filmu
a s odborným seminárom, na ktorom sa okrem iných
hostí zúčastňujú aj študenti Katedry českého a slovenského jazyka Univerzity La Sapienza v Ríme. Slovenský jazyk sa okrem Ríma vyučuje aj na Bolonskej
univerzite so sídlom vo Forli, kde takisto pôsobí Lek-

festivale slovenskí hudobní umelci participujú už
niekoľko rokov. Pokiaľ ide o literatúru, pravidelne sa
zúčastňujeme na prestížnom literárnom festivale
„Ostrov príbehov“ v Gavoi na Sardínii, kde talianskemu publiku predstavili svoju tvorbu napríklad básnici
Ivan Štrpka s knihou „Tichá ruka. Desať elégií“,
či Jana Beňová s knihou „Plán odprevádzania. Café
Hyena“. Úzka je aj naša spolupráca s krajinami V4,
s ktorými každoročne pripravujeme rôznorodé hudobné, filmové, či literárne podujatia.

torát slovenského jazyka a kultúry. Náš inštitút úzko
spolupracuje s oboma lektorkami, ktoré pre svojich
študentov aktívne pripravujú mnohé zaujímavé, nielen
lingvistické podujatia.

SLOVENSKO A TALIANSKO V SPOLOČNEJ HISTÓRII
Jedným z našich cieľov je aj odhaľovanie a prezentovanie spoločných kultúrnych a historických väzieb
medzi Slovenskom a Talianskom. Počas všetkých
týchto rokov sme sa viackrát presvedčili,
že naše dve krajiny toho majú spoločného viac,
ako sa môže zdať na prvý pohľad. V rámci viacerých podujatí v minulom a tomto roku sme spolu
s rímskou židovskou komunitou oživili príbeh parníka Pentcho, na palube ktorého sa 500 slovenských,
českých, maďarských, rakúskych, poľských a nemeckých Židov rozhodlo v roku 1940 utiecť pred
nastupujúcimi hrôzami zo Zimného prístavu
v Bratislave.

ČAKÁ NÁS ROK VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ
Rok 2018 bude pre nás tiež veľkou výzvou, nakoľko
nás čakajú viaceré dôležité historické výročia, ktoré
si chceme dôstojne pripomenúť. Sú úzko späté
s Českou republikou, s ktorou nás viažu dobré
susedské vzťahy a dejinné udalosti. Sústredíme sa na
storočnicu ukončenia 1. svetovej vojny a vznik Československej republiky, pozornosť budeme venovať
aj 50. výročiu Pražskej jari a 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky. Tieto významné udalosti si budeme
pripomínať v spolupráci s českými kolegami.
Počas celého roka bude znieť hudba rôznych
žánrov od džezu, cez komornú hudbu, až po vokálne
koncerty slovenských a českých spevákov. Na jeseň
pripravujeme v spolupráci so Slovenským národným
divadlom a Teatrom Palladium v Ríme veľké operné
gala večery slovenských a talianskych spevákov. Koncerty zaznejú na doskách Opery SND v Bratislave a na
doskách Divadla Palladium.
Peter Dvorský, riaditeľ Slovenského inštitútu v Ríme

• Str. 28, titulné foto: :
Kristína Spišáková.
• Otvorenie výstavy „Kelti
z Bratislavy“ v Národnom
archeologickom múzeu
Umbrie v Perugii. Foto: Mesto
Perugia.

• Vpravo: Prezident SR
A. Kiska, prezident Talianska
S.Mattarella a prof. L. Godart
na otvorení výstavy „Poklady
slovenskej gotiky“
v priestoroch Prezidentského
paláca Quirinale v Ríme. Foto:
Marián Garaj.
• Uprostred: Juraj Kollár vo
Viktoriánskom komplexe (Oltár
vlasti) v Ríme. Foto: SI Rím.
• Vľavo: Prezentačná výstava
„Slovensko sa predstavuje...
umelecky“ v priestoroch
prestížneho Viktoriánskeho
komplexu (Oltár vlasti) v Ríme.
Foto: SI Rím.

• Str. 28 vľavo: Zbor Chorus
Salvatoris s riaditeľom
Slovenského inštitútu Petrom
Dvorským v Bazilike sv. Praxedy
v Ríme. Foto: SI Rím.
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Na slovíčko s históriou: Palugyayov palác (3)
Budovu na Pražskej ulici č. 1 využíva Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky na administratívne a reprezentačné účely
od roku 2002. Projektoval a postavil ju významný
bratislavský mestský architekt Ignatz Feigler ml. pred
takmer 150 rokmi v rokoch 1872 – 1873 ako Château
Palugyay (Palugyayov palác). V čase svojho vzniku
patrila k najkrajším prímestským vilovým rezidenciám
v Prešporku/Bratislave. Ponúkame vám poslednú
časť trojdielneho seriálu o tejto zaujímavej historickej
pamiatke.

Š

tyri figurálne plastiky – Dionýzos,
Hébé, Chloris a Satyr – z Wiener
Ziegel Fabrik z rokov 1873 – 1879 boli
zrekonštruované a sú umiestnené
v reprezentačných priestoroch paláca.
Na fasáde ich nahradili kópie z materiálu
podobného terakote. Plastiku Dionýza
identifikovali odborníci ako kópiu talianskeho
renesančného sochára Jacoba Sansovina
z roku 1511, plastika Hébé je zrejme
inšpirovaná jednou zo štyroch verzií
talianskeho sochára Antonia Canovu.
Výber postáv ako tém plastík nebol náhodný. Vyjadroval jednak pretrvávajúce historizujúce tendencie v dobovej architektúre, ale najmä
sa viazal k činnosti vinárskej firmy stavebníka,
najväčšieho producenta a veľkoobchodníka
s vínom v Uhorsku, k jeho životným postojom
a podnikaniu. Sochy mali preto vyjadrovať
ďalšie atribúty, ako je spätosť s prírodou, radosť a užívanie si života, mladosť a nádej,

či ochotu pomáhať, patriace k osobnostným
a podnikateľským postojom majiteľa.
V južnom trakte sa nachádzala umyváreň
fliaš, čistiareň sudov, stolárska dielňa na výrobu
obalov a expedícia. Vlastná výroba vinárskych
produktov prebiehala podľa druhov vín
v oddelených častiach rozľahlých pivníc,
osobitne pre tokajské a šumivé vína – pivnica
Františka Jozefa, Karolova pivnica a Apoštolská – v ktorej sa skladovali najkvalitnejšie vína.
Ich architektonickú a stavebnú kvalitu dokladá
aj to, že dodnes sú reprezentačným priestorom,
využiteľným na spoločenské stretnutia, výstavy,
či plesy.
V Pressburger Zeitung z roku 1870 sa autor
článku „Putovanie v podzemí. Vzorová vínna
pivnica v Prešporku“ nadchýna technickou
vybavenosťou Palugyayho pivníc: „Veľkolepé
priestory prekvapia hneď po vstupe… Čistota,
ktorá je základom každého dobre vedeného
pivničného hospodárstva, je tu dovedená do
takej dokonalosti, že ak obtriete bielou šatkou
ktorýkoľvek sud, nenájdete na nej najmenšiu
stopu po špine… Návštevník môže obdivovať
vzorovú pivničnú prevádzku, v ktorej pracujú
stroje najmodernejšej konštrukcie, šetriace čas
a námahu – stroje, čo prepravia 100 až
150 vedier vína za hodinu zo suda do suda,
alebo pošlú mimo pivnice. Stroje, ktoré umyjú

2000 fliaš denne a ďalšie, ktoré 2000 fliaš
zazátkujú. O tom, ako si tu vážia čistotu a svedomitosť, svedčí aj to, že dôkladne umyté fľaše
sa ešte pred naplnením preplachujú vínom. Na
čistenie sudov slúži obrovské parné zariadenie,
ktoré ich pripraví na prijatie novej náplne…
Je tu aj dielňa na výrobu menších či väčších
debien na expedíciu fliaš, ktorá dáva prácu
niekoľkým robotníkom po celý rok.“
1. svetová vojna a vznik nových malých
štátov v strednej Európe zasiahli firmu
Palugyay a synovia negatívne, podobne ako
dôsledky 2. svetovej vojny zasa jej následnícku
firmu Christian Ludwig a synovia, ktorá bola
dekrétom prezidenta znárodnená. Pôsobenie
národného podniku Vinárske závody Bratislava
by sa však s predchádzajúcimi obdobiami dalo
len sotva porovnávať.
Rekonštrukcia v rokoch 2000 – 2002 zachránila chátrajúci objekt a prinavrátila mu život
tým, že mu po 130 rokoch od jeho vzniku dala
celkom nový, dynamický obsah.
S minulosťou má však palác spoločné to, že
je znova miestom, odkiaľ sa šíria a udržiavajú
kontakty s celým svetom, tentoraz vďaka rezortu diplomacie – diplomatické.
Marianna Oravcová

• Hore: Figurálna plastika Hebé, starogréckej
bohyne večnej mladosti. Foto: Tomáš Bokor.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vydalo k nadchádzajúcemu 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky publikáciu v anglickom jazyku Palugyay Palais. Jej autorkou je
naša kolegyňa, veľvyslankyňa Marianna Oravcová. Ako príspevok k modernej verejnej diplomacii má publikácia slúžiť na propagačné a reprezentačné účely, spája preto domáci historický
pohľad na jednu z budov nášho rezortu s vonkajším medzinárodným kontextom.
Rekonštrukcia v rokoch 2000 – 2002 zachránila chátrajúci objekt a prinavrátila mu život tým,
že mu dala nový obsah. Ministerstvo cenný historický palác vďaka revitalizácii a pri zachovaní
unikátnych historických priestorov v súčasnosti mnohostranne využíva.
Pre zahraničného čitateľa, ale aj pre nás, ktorí budovu vnímame len ako súčasť nášho pracovného priestoru, no bližšie ju nepoznáme, sprostredkúva publikácia dejiny i súčasnosť paláca.
Budete prekvapení, kam vás jeho dejiny zavedú a koho všetkého tam stretnete.
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K dispozícii
je vyše
13 300 kníh
a špeciálnych
dokumentov,
vrátane

Navštívili ste už našu knižnicu?
Raj som si vždy predstavoval ako nejaký druh knižnice.
Jorge Luis Borges (1899 – 1986), argentínsky básnik.

S

krytá v útrobách Palugyayovho paláca,
svoje poklady otvára knižnica, ktorá
je prístupná nielen zamestnancom
nášho ministerstva. Knižnica nie je bežná,
je špecializovaná, kde by ste márne hľadali
majestátnosť starých drevených regálov,
univerzít či kláštorov. Obsahovo však nie je
menej hodnotná, keďže jej cieľom je budovanie
knižničného a informačného fondu, ktorý
vytvára podmienky knižnice ako špeciálnej
informačnej inštitúcie pre oblasť diplomacie
a medzinárodných vzťahov.

Ku koncu roka 2016 tvorilo knižničný fond
ministerstva vyše 13 300 kníh a špeciálnych
dokumentov, vrátane zahraničných i domácich
odborných periodík. Všetky knihy sú zatriedené do tematických celkov podľa kategorizácie
Slovenskej národnej knižnice.
Prvú skupinu tvorí jazyková literatúra,
vrátane všetkých cudzojazyčných kníh. V nej si
môžu zamestnanci zapožičať slovníky, učebnice či návody najmä z anglického, španielskeho,
nemeckého a ruského jazyka, ako aj z iných
cudzích jazykov. Pod druhou skupinou sa nachádzajú rôzne príručky, tretiu skupinu tvoria
publikácie o jednotlivých krajinách a turistické
bedekre, v štvrtej skupine sa nachádza zahraničná politika a história.

V piatej skupine je ekonómia a štatistika,
v siedmej právo, siedma s indexom „m“ zahŕňa
medzinárodné právo, deviatu tvoria medzinárodné organizácie, a napokon v desiatej sa
nachádza počítačová literatúra. Pod písmenom
E nájdete encyklopédie a pod M mapy a plány.
Knižnica poskytuje záujemcom knihy z oblasti
politológie, práva, ekonómie, či sociológie, ako
aj encyklopédie, historické knihy, bedekre, alebo
kompletnú zbierku zákonov od roku 1983.
Medzi hodnotné exempláre patrí napríklad
Encyklopedia Belliana, ktorá sa ešte dopĺňa,
ďalej Encyklopedia Britannica a kompletný
26 zväzkový Ottov slovník náučný, z právnickej literatúry Rímsky štatút medzinárodného
trestného dvora, ako aj rozsiahla ľudskoprávna
literatúra. Z historických kníh stoja určite za
zmienku Odkazy z Londýna od význačného
slovenského diplomata a politika Vladimira
Clementisa. Medzi unikátne kusy knižnice
patria aj veľké kroniky gotického a barokového
umenia, ktoré nám odstúpil minister Miroslav
Lajčák. Niektoré z hodnotných kníh sme museli pre nedostupnosť na slovenskom knižnom
trhu zabezpečovať cez zastupiteľské úrady SR.
Online katalóg knižnice je prístupný na
webovej stránke ministerstva a využívať ho
môžu aj čitatelia mimo ministerstva, ktorí
môžu prezenčne študovať v našej študovni.
Knižničný fond môžeme okrem iného dopĺňať
aj na základe podnetov zamestnancov formou
písomnej žiadosti, spolu s písomným odôvodnením a schválením nadriadeného zamestnanca. Kúpu knihy musí zároveň vždy schváliť
aj riaditeľ Odboru diplomatickej prípravy,
vzdelávania a knižnice. Rozpočet knižnice
síce nie je veľký, ale v rámci možností postačuje
na potrebné dopĺňanie knižničného fondu.
Niektoré noviny a časopisy sa archivujú po
dobu jedného a viac rokov a sú k dispozícii pre
všetkých čitateľov len v priestoroch knižnice.

zahraničných
i domácich
odborných
periodík.

Pracovníčka knižnice vykonáva rešerše na vybrané odborné časopisy, čím sa dopĺňa odborná
databáza knižnice. Každoročne sa vypracúvajú
štatistické výkazy pre Slovenskú národnú knižnicu v Martine na podnet Ministerstva kultúry
SR a pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave do
celoštátneho súborného elektronického katalógu periodík.
Z obsahu knižnice profitujú okrem zamestnancov najmä naši stážisti-študenti, ktorí si
knižnicu nevedia vynachváliť a využívajú ju
najmä pri písaní svojich diplomových prác.
V knižnici majú svoj kútik aj členovia občianskeho združenia Seniori slovenskej diplomacie,
keďže knižnica je vhodným miestom na vypožičanie kníh, ktoré napísali aj niektorí z nich
v rámci svojich dlhoročných diplomatických či
cestovateľských skúseností.
Knihy sú bezpochyby jedným z pokladov,
ktoré človek na svojej ceste životom môže objaviť, vďaka ním si môžeme rozšíriť horizonty,
vykročiť do neznáma, zakúsiť krásu, či nasýtiť
náš hlad po poznaní. Kiež by aj naša knižnica
k tomu prispela, ktorá je ale tá „Kniha kníh“,
na to musí prísť každý sám.
Angela Straková, Stanislava Buchtová
• Foto: Tomáš Bokor.
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Krátky slovník diplomatickej praxe
konzulárny úrad

Zastupiteľský úrad, ktorý v prijímajúcom štáte, prípadne viacerých štátoch, vykonáva v rámci
určeného konzulárneho obvodu konzulárne funkcie podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych
stykoch, pokiaľ tieto funkcie nevykonáva priamo diplomatická misia, resp. jej konzulárne oddelenie.
Zriadeniu konzulárneho úradu predchádza nadviazanie konzulárnych stykov medzi štátmi a súhlas
prijímajúceho štátu.
Konzulárne úrady sa podľa úrovne konzulárneho zastúpenia (od najvyššieho po najnižší) delia na
generálne konzuláty, konzuláty, vicekonzuláty a konzulárne zastupiteľstvá. Medzi ich funkcie patrí
napríklad:
• ochrana záujmov vysielajúceho štátu, jeho občanov a právnických osôb so sídlom na jeho území,
v prijímajúcom štáte, a to v rozsahu dovolenom medzinárodným právom;
• podpora rozvoja obchodných, hospodárskych, kultúrnych a vedeckých stykov medzi vysielajúcim
a prijímajúcim štátom a rozvíjanie priateľských stykov medzi nimi;
• zisťovanie informácií o stave a vývoji obchodného, hospodárskeho, kultúrneho a vedeckého života
v prijímajúcom štáte;
• vydávanie cestovných dokladov a víz;
• činnosť notára a matrikára (narodenia, konzulárne sobáše, úmrtia, dedičské konania) a výkon
„Najväčší úspech rakúskej diplomacie
niektorých funkcií administratívnej povahy;
po druhej svetovej vojne: presvedčili celý
• zastupovanie občanov vysielajúceho štátu alebo zabezpečovanie ich zastúpenia pred súdmi a inými
svet, že Hitler bol Nemec a Beethoven
orgánmi prijímajúceho štátu;
Rakúšan.“
• poskytovanie pomoci lodiam a lietadlám vysielajúceho štátu a ich posádkam, výkon dozoru
a inšpekcie;
Hans-Dietrich Genscher (1927 – 2016).
• niektoré ďalšie funkcie konzulárneho úradu môžu byť uvedené v osobitných dohodách, uzavreNajdlhšie úradujúci nemecký minister
tých medzi vysielajúcim a prijímajúcim štátom.
zahraničných vecí a spolkový vicekancelár.
Pokiaľ konzulárne úrady vedú honorárni konzulárni úradníci, konzulárne funkcie plnia len
• Fotografia: Tohma/ wikimedia.
v obmedzenom rozsahu.
Konzulárny úrad môže byt tiež poverený výkonom diplomatických funkcií, ak v prijímajúcom
štáte nie je zriadená stála diplomatická misia a vysielajúci štát nie je zastúpený ani diplomatickou
misiou tretieho štátu. Tým sa však nemení jeho konzulárne postavenie a nemôže si nárokovať výsady imunity
v rozsahu, poskytovanom diplomatickým misiám.
Vysielajúci štát môže so súhlasom štátov, ktorých sa to týka, poveriť svoj konzulárny úrad v určitom štáte
výkonom konzulárnych funkcií v inom alebo vo viacerých štátoch. Takisto konzulárny úrad vysielajúceho štátu
môže so súhlasom prijímajúceho štátu vykonávať konzulárne funkcie v prijímajúcom štáte aj za tretí štát.
V súčasnosti sa uplatňuje prax, že v hlavných mestách štátov výkon konzulárnych funkcii spravidla zabezpečujú konzulárne oddelenia diplomatických misií. Samostatné konzulárne úrady sa zvyknú zriaďovať v dôležitých regiónoch teritoriálne rozľahlých štátov, alebo vo významnejších centrách priemyslu, obchodu, prípadne
cestovného ruchu.
Tomáš Borec
• Konzulárny odbor, ktorý riadi konzulárne úrady SR v zahraničí, sídli na Pražskej ulici. Foto: Tomáš Bokor.
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Stredoeurópsky diplomatický futbalový turnaj

Keď Ján Papánek, budúci významný československý diplomat kopal do
lopty v spoločnom česko-slovenskom legionárskom mužstve v roku 1917 na
talianskom fronte, iste netušil, že bude asi prvým Slovákom, ktorému sa, hoci
nevedomky, podarilo realizovať v praxi princípy športovej diplomacie.

N

a
nasledovníkov Papánek
čakal niekoľko desaťročí. V roku
1994 totiž pozvali českí kolegovia z rezortu
zahraničia svojich slovenských, aby si,
v rámci udržania dobrých susedských vzťahov
aj po rozdelení republiky, prišli do Prahy zahrať
priateľský futbalový zápas. Symboliku chvíle
dotvárala skutočnosť, že s veľkou pravdepodobnosťou vôbec prvýkrát od rozdelenia
ČSFR zazneli v rámci športového podujatia
samostatne hymny SR a ČR. Slovenský tím
tento zápas nakoniec prehral 3:4, keď vtedajší
minister Eduard Kukan džentlmensky tesne
pred jeho koncom nepremenil penaltu, aby tak
nerozosmútil hostiteľov.
Nasledujúci rok v októbri sa hral odvetný
zápas na ihrisku Rapidu Bratislava. Čestný
výkop mal bývalý československý futbalový
reprezentačný obranca Ján Popluhár, strieborný
medailista z MS vo futbale v roku 1962 v Čile.
A hoci mal český tím najmä v prvom polčase
výraznú prevahu a viedol 2:0, Slováci nakoniec
odčinili porážku z Prahy a vyhrali 3:2.
Ďalšie priateľské stretnutia sa uskutočnili
v roku 1995, tentoraz neďaleko Viedne, medzi
mužstvami ministerstiev zahraničných vecí
Rakúska, SR a ČR. Cestujúc po zápasoch
z Rakúska, v hlavách českých kolegov definitívne dozrela myšlienka usporiadať medzinárodný
futbalový turnaj ministerstiev zahraničných vecí
krajín, ktoré obklopujú Českú republiku.
A tak sa to všetko začalo. 1. ročník
Stredoeurópskeho diplomatického futbalového turnaja
sa konal v júni 1996
v Prahe a stal sa
z pohľadu slovenského tímu legendárnym
– počas 21-ročnej

histórie turnaja sa v našom
mužstve v rámci jedného ročníka nezúčastnilo toľko súčasných či budúcich veľvyslancov.
V tom našom ich bolo sedem,
čiže viac ako polovica hráčov
základnej zostavy (R. Boháč,
J. Cibula, J. Migaš †, K. Mistrík,
D. Rozbora, M. Slivovič, J. Varšo),
doplnenej o ďalších futbalovo
zdatných zamestnancov rezortu
(J. Bystriansky, M. Kyseľ, J. Martoník, M. Novotný, M. Repovský,
T. Turanský, P. Úradníček,
M. Valach).

,,Keď sa naša vtedajšia skvelá partia vracala
nadránom z rôznych kultúrno-spoločenských
aktivít v rámci záverečného vylaďovania formy
z pražských ulíc na spoločnú ubytovňu, niektorí naši súperi sa na chodbách už rozcvičovali, resp. smerovali na raňajky... Našťastie, tesne
pred otvorením turnaja sa spustil celodenný
nepríjemný dážď, ktorý našu miernu únavu
z výdatnej predturnajovej prípravy akoby
pokropil živou vodou a my sme aj vďaka
spomínanej súdržnosti, a vtedy ešte aj omnoho
mladším telesným schránkam, napokon celý
turnaj bez jediného zaváhania suverénne vyhrali! Naši súperi, zvlášť tí, ktorí nás videli a počuli
počas nášho nie práve najtichšieho ranného
návratu, pri slávnostnom odovzdávaní cien
len neveriacky krútili hlavami...“ s úsmevom si
na nezabudnuteľnú úspešnú premiéru turnaja
spomína Milan Novotný, jeden z členov vtedajšieho víťazného celku.
Odvtedy, už viac ako 20 rokov vždy
v júni, zamestnanci rezortov diplomacie
krajín V4, Nemecka a Rakúska odložia
saká a kravaty, obliekajú si na jeden
deň tričká a kopačky, diplomatické
kľučky nahradí „štrikovanie“ nohami, protokolárne správanie sa po

začiatočnom hvizde rozhodcu mení na nemilosrdné športové „nie je dôležité zúčastniť sa, ale
vyhrať“!!! Jednotlivé tímy bývajú zložené
z hráčov bez ohľadu na spoločenskú hierarchiu
a vek – od technického personálu, stážistov,
radových referentov, až po riaditeľov, generálnych riaditeľov a veľvyslancov.
Pôvodná myšlienka, spolu so snahou postaviť sa zo stoličky a rozhýbať „úradnícke telo“,
ktorá stála pri zrode turnaja, platí aj po vyše
dvoch desaťročiach – nadväzovať neformálne
kontakty s diplomatmi a zamestnancami rezortov zahraničia zo susedných krajín.
Aj preto sa na turnaji počas jeho 21-ročnej
histórie zúčastnili viacerí ministri zahraničia
vecí (E. Kukan, M. Lajčák, J. Zieleniec,
K. Schwarzenberg, J. Dienstbier, J. Kavan,
L. Zaorálek) a mnoho osobností z oblasti športu (A. Kvašňák, J. Popluhár, H. Senekowitsch,
A. Panenka a ďalší).
Futbalový tím slovenského MZVaEZ je
okrem úspechu na 1. ročníku turnaja v Prahe
ešte víťazom z roku 2004, kedy sa turnaj konal
v Bratislave, v ostatných dvoch ročníkoch
obsadili Slováci medailové 3. miesto.
Jozef Lupták

• Vľavo hore: Tím československých legionárov
v roku 1917 na talianskom fronte, v prvom rade
3. zľava Ján Papánek. Foto: archív S. Michálka.
• Uprostred: Víťazný slovenský tím z 1. ročníka
Stredoeurópskeho diplomatického futbalového
turnaja. Foto: archív MZVaEZ SR.
• Vpravo dole: Z 21. ročníka Stredoeurópskeho
diplomatického futbalového turnaja, ktorý sa
konal 24. júna 2017 pod záštitou ministra
Miroslava Lajčáka v Dunajskej Lužnej. Foto:
archív MZVaEZ SR.
• Ilustrácia dole: Schutterstock.
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Postupne vám
predstavíme

Predstavujeme euromince

národné strany
euromincí,
z ktorých
sa dozviete,
odkiaľ vlastne
pochádzajú.

Alebo čo všetko vám môže pristáť v peňaženke?

Vatikán

Všetky euromince majú spoločnú prednú (lícnu) stranu,
kde sú uvedené ich nominálne hodnoty, zatiaľ čo zadnú
(rubovú) stranu môže každý z 19 členských štátov eurozóny
využiť na prezentáciu svojich národných symbolov.

H

oci pápežský štát nie je členom Európskej
únie, dvojstranná menová dohoda medzi
Talianskom – v mene EÚ – a Vatikánom,
zastúpeným Svätou stolicou, mu dovoľuje od 1. januára
2002 vydávať euromince so svojou národnou stranou.
Vatikán razí najmenšie počty euromincí, čoskoro sa
stali zberateľským hitom a preto sa nikdy nedostali do
hotovostného peňažného obehu. V snahe obmedziť
túto prax EÚ zaviazala Vatikán, aby od 1. januára 2010
až 51 % razby svojich euromincí uvádzal do normálneho obehu. Uplatňuje to zatiaľ len u mincí v hodnote
50 centov.
Doteraz Vatikán vydal päť sérií obehových euromincí, z ktorých tri série mali rovnaký motív na všetkých
ôsmich nominálnych hodnotách – portrét úradujúceho
pápeža. Kvôli tomu sa spočiatku vyskytli protesty –
predovšetkým v Škandinávii a Francúzsku, kde odporcovia namietali, že zobrazenie náboženského symbolu
porušuje ideologickú neutralitu. Vatikán však uspel
argumentom, že zobrazovanie hlavy štátu je legitímne.
Na všetkých vatikánskych obehových eurominciach sa nachádza nápis „CITTÀ DEL VATICANO“
(Mestský štát Vatikán), 12 hviezd EÚ a rok vydania (pri
druhej sérii rímskymi číslicami). Na hrane mince 2 € sa
šesťkrát strieda číslica 2 s hviezdičkami, pričom číslica
je umiestnená striedavo vodorovne a otočená o 180
stupňov.
Prvú sériu euromincí razili v rokoch 2000 – 2005
s portrétom pápeža Jána Pavla II. až do jeho úmrtia.
A keďže mince s rokom vydania 2005 boli v čase
jeho smrti už vyrazené, vydali ich nezmenené s jeho
portrétom.
Po smrti Jána Pavla II. nastalo obdobie tzv.
sedisvakancie, počas ktorého nie je obsadený úrad pápeža. Pri tej príležitosti vyrazili v roku 2005 druhú sériu
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euromincí s motívom emblému pápežskej kancelárie
a znakom kardinála komorníka, ktorým bol vtedy
Eduardo Martínez Somali a nápisom „SEDE VACANTE MMV“. Mimochodom, táto druhá séria mincí
zostane jedinečnou výnimkou, pretože zmenené pravidlá EÚ už takéto zobrazenia neumožňujú.
Tretiu sériu euromincí razili v rokoch 2006 – 2013
s portrétom pápeža Benedikta XVI. V roku 2007 EÚ
zmenila vzhľad prednej strany euromincí (nová mapa
Európy), vo Vatikáne ju uplatnili na eurominciach
razených až v roku 2008.
Po odstúpení Benedikta XVI. v roku 2013 opäť
nastalo obdobie sedisvakancie, avšak tentoraz už
v zmysle pravidiel EÚ nevydali osobitnú sériu obehových mincí, ale iba pamätnú dvojeurovú mincu
s motívom emblému pápežskej kancelárie, znakom
kardinála komorníka a nápisom „SEDE VACANTE
MMXIII“. Samozrejme, nechýba na nej názov štátu
a 12 hviezd EÚ.
V roku 2013 bol zvolený za pápeža František a s tým
je spojený redizajn vatikánskych obehových euromincí
s portrétom hlavy vatikánskeho štátu. V štvrtej sérii,
ktorú razili v rokoch 2014 – 2016, sa po prvý raz
vyskytujú tri zobrazenia pápeža z rôznych uhlov pohľadu: na minciach 1, 2 a 5 centov spredu, na minciach 10,
20 a 50 centov z profilu a na minciach 1 a 2 eurá
z ¾ profilu.
A napokon, od roku 2017 razia piatu sériu euromincí, na ktorých nie je podľa želania pápeža Františka
jeho portrét, ale znázorňujú jeho osobný pápežský erb.
Všetky série (i pamätné mince) doteraz razila talianska štátna mincovňa Instituto Poligrafico e Zecca dello
Stato v Ríme.
Tomáš Borec
• Foto hore: Kristína Spišáková.

Ochrana mobilných zariadení
Najlepší antivírus pre počítače, ako aj pre smartfóny, je
chladná hlava a rozum.
Mobilný telefón, tablet či počítač je synonymom
dnešnej doby. Na vírusy v počítačoch sme si už zvykli
– neustále hrozby a časté záplaty operačného systému
alebo programov nám už nepripadajú zvláštne. Útočníci však presúvajú svoje kapacity aj na smartfóny.
Tie totiž nesú častokrát viac dôležitých a osobných
informácií, o ktoré by zaručene nikto nechcel prísť.
Keď však nebudeme venovať bezpečnosti dostatočnú pozornosť, môže sa nám to hocikedy prihodiť.
Okrem dátových úložísk sú totiž mobilné zariadenia
vďaka vysokorýchlostným pripojeniam aj bránou do
sveta internetu, ktorý, ako vieme, je všetkým, len nie
bezpečným.
Navyše, mobilné dátové zariadenia majú množstvo
slabín, ktoré môže šikovný útočník poľahky zneužiť.
Ide o komunikačné brány ako SMS, MMS, WIFI
siete, ale aj GSM pásmo. Hackerské útoky sa totiž
dejú aj cez nedokonalosti webových prehliadačov
či operačných systémov. Zrejme najobľúbenejším
operačným systémom útočníkov je Android, hoci sa
škodlivé aplikácie nevyhýbajú ani iným platformám.
Najčastejšie sa môžeme stretnúť s dvomi typmi
vírusov či trójskych koňov. Tie prvé sú „tiché“.
V dobrej viere nainštalujete aplikáciu, ktorá v sebe
nesie aj škodlivý kód. Ten napríklad pristúpi
k vašim kontaktom a rozošle im spam, prípadne „len“
monitoruje celú vašu aktivitu a odchytáva heslá či
komunikáciu. Môže tiež z vášho smartfónu odosielať
SMS správy na rôzne spoplatnené čísla, čím vám
výrazne zvýši mesačné faktúry. Druhým typom sú ví-

rusy, ktoré vám o sebe dajú vedieť. Môžu vám úplne
zablokovať telefón, prípadne zašifrujú osobné dáta.
Následne sa ohlásia s požiadavkou o výkupné. Ak ho
nezaplatíte, k dátam sa už nedostanete. Samozrejme,
hrozieb existuje nespočetné množstvo. Niektoré sú
dokonca v smartfóne už od výroby. Pozor si preto
dávajte aj na neznáme značky.
Prísť o súkromné dáta alebo prekvapiť priateľov
šírením vírusu z vášho telefónu nie je azda vašou prioritou. Radšej sa preto zabezpečte a chráňte. Súčasný
digitálny svet ponúka množstvo bezpečnostných
opatrení, ochranný softvér je potrebné inštalovať aj
na svoje mobilné zariadenie.
Najlepší antivírus, ako pre počítače, tak aj pre
smartfóny, je však chladná hlava a rozum. Zhrňme
si preto niekoľko všeobecných rád, ktorými sa oplatí
riadiť pri surfovaní na webe.
• Nikdy neinštalujte aplikácie, o ktorých nie ste
stopercentne presvedčení, odkiaľ pochádzajú a na čo
slúžia. Preferujte oficiálne obchody a pri aplikáciách
z iných zdrojov buďte obzvlášť opatrní.
• Nenavštevujte podozrivé stránky a neklikajte
bezhlavo na webové adresy, ktoré vám prišli v e-maile
alebo SMS správe od kamaráta. Aj jeho smartfón
totiž môže byť napadnutý.
• Vírusy sa môžu maskovať aj za antivírusy. Preto si
pred inštaláciou vyhľadajte o každej aplikácii dostatok
informácií. Väčšinou stačí do vyhľadávača napísať
len názov aplikácie.
Zuzana Gajdaczková

Mobilné dátové
zariadenia majú
množstvo slabín,
ktoré môže šikovný
útočník poľahky
zneužiť.

Novinky v medzinárodnej zmluvnej základni SR

P

rezident SR Andrej Kiska 23. mája 2017 podpísal ratifikačnú
listinu k Minamatskému dohovoru o ortuti (ďalej len „Minamatský dohovor“), ktorý bol dojednaný pod záštitou Programu OSN
pre životné prostredie (UNEP) v Ženeve 19. januára 2013. Európska
únia spolu s najvyššími predstaviteľmi členských štátov, vrátane Slovenskej republiky, podpísali Minamatský dohovor na slávnostnej ceremónii,
ktorá sa uskutočnila v rámci diplomatickej konferencie v japonskom
Kumamoto v októbri 2013. Doteraz podpísalo Minamatský dohovor
128 krajín a bolo uložených 76 ratifikačných listín, vrátane slovenskej.
Dohovor nadobudol platnosť 16. augusta 2017.
Minamatský dohovor predstavuje hlavný medzinárodnoprávny rámec
na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia na celosvetovej
úrovni pred emisiami ortuti, pochádzajúcich z antropogénnych činností,
do životného prostredia. Ortuť sa považuje za jednu z globálnych
hrozieb pre ľudské zdravie a životné prostredie. Odhaduje sa, že
40 až 80 % celkovej depozície ortuti v Európskej únii pochádza z tretích
krajín mimo Únie. Cieľom Minamatského dohovoru je zabezpečiť

postupné znižovanie a v dlhodobom horizonte elimináciu emisií ortuti,
pričom sa Minamatský dohovor zaoberá celým životným cyklom ortuti.
S ohľadom na tento cieľ, Minamatský dohovor pokrýva všetky významné
oblasti použitia ortuti, od ťažby surovín cez výrobu ortuti, jej dovoz
a vývoz.
Pri tvorbe Minamatského dohovoru v oblasti výrobkov s obsahom
ortuti bola prijatá filozofia, že všade tam, kde je možné plnohodnotne
nahradiť výrobky s obsahom ortuti inými výrobkami bez obsahu ortuti,
sa v strednodobom horizonte tieto výrobky nahradia a produkcia výrobkov s obsahom ortuti sa ukončí. Ide o vybrané výrobky, ako sú teplomery a zariadenia na meranie krvného tlaku a niektoré ďalšie. Pri iných
druhoch výrobkov, ako sú napríklad gombíkové batérie a fluorescenčné
žiarivky, sa zavádzajú znížené maximálne limity obsahu ortuti. Minamatský dohovor tiež zavádza výnimky pre niektoré výrobky, ktoré budú
vyrábané i naďalej, pretože ich v súčasnosti nie je možné alebo je veľmi
problematické nahradiť adekvátnymi výrobkami bez obsahu ortuti.
Roman Goga
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