PRÍLOHA Č. 1
NÁVRH TÉM
NA SPRACOVANIE PROJEKTOV
V RÁMCI VÝZVY
NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA ROK 2017
MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A ZAHRANIČNÁ POLITIKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
MVZP/2017
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1. Komunikácia posolstiev značky Slovensko
Cieľ, dôvod a obsah témy: Cieľom projektu je prostredníctvom interaktívneho
komunikačného nástroja sprostredkovať posolstvá značky Slovensko slovenským študentom
a verejnosti. Úspešná značka krajiny môže byť len taká, s ktorou sa stotožní a následne ju
sprostredkúva široká domáca verejnosť, občania danej krajiny. Okrem klasických nástrojov
komunikácie, ktoré už MZVaEZ SR pri informovaní o značke Slovensko využíva, sa od
projektu očakáva zapojenie nových, inovatívnych postupov pri sprostredkovaní atribútov
značky krajiny. Cieľovou skupinou sú študenti stredných a vysokých škôl, mladí ľudia vo
veku 25 + združení v start-up komunitách, coworkingových centrách, občianskych
iniciatívach zameraných na zlepšenie prostredia, v ktorom žijeme a podobne.
Forma: projekty a podujatia s presahom na sociálne siete, vrátane spracovaných výstupov,
zosumarizovaných záverov a odporúčaní

2. Verejnosť SR ako nositeľ značky „Good Idea Slovakia / Dobrý nápad
Slovensko“
Cieľ, dôvod a obsah témy: Cieľom projektu je v prostredí širšej, odbornej aj laickej
verejnosti sprostredkovať atribúty novej značky krajiny „Good Idea Slovakia / Dobrý nápad
Slovensko“. T. j. prečo je Slovensko dobrý nápad, čo toto spojenie predstavuje v praxi, ako
a prostredníctvom akých osobností, konkrétnych projektov a príbehov prezentuje nová
značka krajiny Slovensko v zahraničí. Cieľom je prehlbovanie kvalifikovaných informácií
domácej verejnosti a prostredníctvom aktívnej komunikácie motivovať účastníkov podujatí,
aby sa s novou značkou stotožnili a spontánne šírili jej posolstvá.
Forma: verejno-vzdelávacie podujatia formou interaktívnych diskusií, závery a výstupy
diskusií odovzdané v textovej, resp. prezentačnej forme

3. Hodnotové ukotvenie priorít zahraničnej a európskej politiky SR a EÚ
Cieľ, dôvod a obsah témy: Cieľom projektu je prepojenie verejnej diplomacie ako
strategického nástroja komunikácie so širšou verejnosťou s cieľom zvýšiť atraktivitu EÚ a
jej hlavných cieľov. Zámerom je osloviť študentov stredných škôl a priblížiť im
prostredníctvom interaktívnych verejno-vzdelávacích podujatí priority a hodnoty
zahraničnej politiky SR. Vykonávateľ projektu by mal realizovať sériu interaktívnych
diskusií, ktoré sa zamerajú na cieľovú skupinu študentov stredných škôl v SR a na konkrétne
otázky, spojené s hodnotovými prioritami SR a EÚ.
Forma: séria interaktívnych projektov

1

MVZP/2017

4. Turecko, strategický partner EÚ – analýza vzťahov EÚ – TR z pohľadu
dôsledkov potenciálneho rozkolu v EÚ
Cieľ, dôvod a obsah témy: Vzťahy medzi EÚ a TR prechádzali v období po pokuse
o štátny prevrat v TR 15.7.2016 výraznými výkyvmi. EÚ hľadá cesty a vhodné postupy vo
vzťahu k Turecku, ktoré by viedli k zlepšeniu situácie v oblasti dodržiavania základných
práv a slobôd. Viaceré krajiny vsádzajú na dôraznú kritiku situácie v Turecku a hrozbu
zastavenia prístupového procesu Turecka do EÚ. Iné členské krajiny, napr. i Slovensko,
nepokladajú takýto postup za produktívny a v zásade ani za správny - upozorňujú na potrebu
dialógu s Tureckom, potrebu riešiť dané otázky v spolupráci s Tureckom a s perspektívou
prístupového procesu a budúceho členstva Turecka v EÚ. Signálom možného rozkolu je aj
historicky prvé neprijatie záverov k rozširovaniu Radou GAC 13.12.2016, práve kvôli
Turecku. Analýza by mala zhodnotiť, aké možné dôsledky by mal pre EÚ zásadný spor či
rozkol s Tureckom.
Forma: analytická štúdia (analýza politických a iných aspektov možného rozkolu medzi EÚ
a TR, možností ďalšieho vývoja, možného postupu na úrovni EÚ, ako aj odporúčania pre
SR)

5. Interaktívne diskusie na stredných školách v regiónoch Slovenskej republiky
Cieľ, dôvod a obsah témy: Prostredníctvom workshopov viesť priamu diskusiu o záujmoch
a prioritách Slovenskej republiky v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky so
stredoškolskou mládežou v regiónoch Slovenska. Hlavným cieľom projektu je umožniť
ľuďom vo formatívnom veku osobný prístup k diskusii o strategických témach a tým
dlhodobé zvyšovanie odolnosti spoločnosti a budovanie demokratického hodnotového
ukotvenia Slovenska. Podstatou projektu bude spracovanie metodického postupu pilotného
modulu workshopu za účasti odborníkov na otázky zahraničnej a bezpečnostnej politiky.
Téma nadväzuje na úspešné projekty z minulých rokov.
Forma: séria modulových workshopov so študentmi stredných škôl v regiónoch Slovenskej
republiky, s preferenciou na malé kolektívy a aktívnu rolu študentov v diskusii, spracovanie
metodického postupu workshopov s prvkami interaktívneho vzdelávania

6. Študijné texty a metodické pomôcky v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej
politiky
Cieľ, dôvod a obsah témy: Odborným spracovaním študijných textov a metodických
pomôcok pre stredné školy (hry, cvičenia, iné pomôcky pre interaktívnu výučbu) napomáhať
k zvyšovaniu informovanosti stredoškolskej mládeže o strategickom zameraní zahraničnej a
bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky (ako člena NATO a EÚ). Primárnou cieľovou
skupinou výstupov v slovenskom jazyku sú študenti stredných škôl, sekundárnou skupinou
učitelia dejepisu a náuky o spoločnosti. Výstupy projektu budú elektronickou formou
distribuované na väčšinu stredných škôl v Slovenskej republike a budú voľne k dispozícii
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online. Realizátor projektu zabezpečí spoločnú redakciu štúdií (tematický plán série) ako aj
odborné posúdenie textov série. Projekt prispeje k zvyšovaniu odolnosti spoločnosti v súlade
so závermi Varšavského samitu NATO a Globálnej stratégie EÚ. Téma nadväzuje na
úspešné projekty z minulých rokov.
Forma: séria študijných textov a ďalších pomôcok pre stredné školy (hry, cvičenia, iné
pomôcky pre interaktívnu výučbu), elektronicky distribuovaná na väčšinu stredných škôl v
SR, zdarma dostupná online (vybrané výstupy môžu byť publikované aj v papierovej
podobe)

7. Workshopy o zahraničnej a bezpečnostnej politike pre stredoškolských
pedagógov
Cieľ, dôvod a obsah témy: Projekt podporí skvalitňovanie výučby o zahraničnopolitických
a bezpečnostných témach v rámci predmetov náuka o spoločnosti a história (prípadne
slovenský jazyk) prostredníctvom systematickej odbornej prípravy stredoškolských
pedagógov vo forme diskusií a tréningov. Cieľom aktivít bude prenos skúseností a
vedomostí zahraničnej a bezpečnostnej komunity na stredoškolských pedagógov so
zámerom sekundárneho transferu smerom k stredoškolskej mládeži.
Forma: séria workshopov pre stredoškolských pedagógov v regiónoch Slovenskej
republiky, s účasťou odborníkov na zahraničnú a bezpečnostnú politiku, v spolupráci s
odborníkmi v oblasti pedagogiky

8. Komunikácia s mladou generáciou prostredníctvom internetu
Cieľ, dôvod a obsah témy: Podporiť strategickú komunikáciu v oblasti zahraničnej a
bezpečnostnej politiky v priestore internetu. Projekt je zameraný na tvorbu strategických
posolstiev v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky a ich šírenie v atraktívnej forme
prostredníctvom sociálnych sietí a webových stránok smerom k mladému publiku (najmä
stredoškolskej a vysokoškolskej mládeži). Projekt prispeje k zvyšovaniu odolnosti
spoločnosti v zmysle záverov Varšavského samitu NATO a Globálnej stratégie EÚ.
Forma: textový, obrazový a audiovizuálny obsah a jeho online distribúcia

9. Prieskum postojov verejnosti k otázkam zahraničnej a bezpečnostnej politiky
Cieľ, dôvod a obsah témy: Prostredníctvom prieskumov verejnej mienky zmapovať postoje
verejnosti v SR k aktuálnym otázkam zahraničnej a bezpečnostnej politiky, k hlavným
aktérom (štáty, medzinárodné inštitúcie, ktorých je SR členom, primárne NATO a EÚ), k
úlohe/ miestu SR na medzinárodnej scéne a v riešení medzinárodných a bezpečnostných
otázok. Minimálne jeden kvantitatívny výskum formou tzv. omnibusu by mal nadväzovať na
výskumy realizované v nedávnej minulosti (v rámci iných, no podobných projektov). Ako
doplňujúci zdroj informácií o postojoch verejnosti možno realizovať aj (minimálne jeden)
3

MVZP/2017

kvalitatívny výskum formou fokusovej skupiny (napr. skupina stredoškolských študentov,
skupina stredoškolských pedagógov). Analýza výsledkov výskumov by mala umožniť lepšie
(cielenejšie) zameranie aktivít verejnej diplomacie zo strany MZVaEZ a ďalších aktérov na
medzinárodnopolitické a bezpečnostné témy. Projekt prispeje k zvyšovaniu odolnosti
spoločnosti v zmysle záverov Varšavského samitu NATO a Globálnej stratégie EÚ. Téma
nadväzuje na úspešné projekty z minulých rokov.
Forma: sociologický výskum kvantitatívny zahŕňajúci aj vekovú skupinu stredoškolskej
mládeže (analýza výsledkov a odporúčania pre strategickú komunikáciu); sociologický
výskum kvalitatívny zahŕňajúci aj cieľovú skupinu stredoškolských pedagógov a
stredoškolskej mládeže (analýza výsledkov a odporúčania pre strategickú komunikáciu);
kvantitatívny a kvalitatívny prieskum nemusia byť súčasťou jedného projektu

10. Zvyšovanie informovanosti verejnosti v Bosne a Hercegovine o NATO
Cieľ, dôvod a obsah témy: Podpora aktivít verejnej diplomacie Zastupiteľského úradu SR
v Sarajeve v úlohe Kontaktného veľvyslanectva NATO (CPE) v Bosne a Hercegovine.
Cieľom je nadviazať na obdobné, doposiaľ realizované aktivity v iných štátoch a prispievať
k zvyšovaniu verejnej informovanosti o NATO a súvisiacich bezpečnostných otázkach, ako
aj podpory pre členstvo krajiny v NATO, v spolupráci s miestnymi partnermi.
Forma: semináre, verejné diskusie, verejné podujatia

11. AA/DCFTA s Ukrajinou, Gruzínskom a Moldavskom - dopady ich
implementácie na ekonomiky daných krajín a na ekonomiku SR
Cieľ, dôvod a obsah témy: Pre UA, MD a GE predstavuje AA/DCFTA vektor postupnej
hospodárskej integrácie do jednotného hospodárskeho trhu Európskej únie. Predmetné
krajiny v súčinnosti s EK a za jej hojnej finančnej asistencie postupne preberajú do svojho
hospodárskeho systému dohodnuté legislatívne normy EÚ, uskutočňujú reformy svojho
hospodárskeho prostredia na kompatibilné podnikateľské, finančné, investičné a obchodnohospodárske prostredie s jednotným Európskym trhom. EÚ krajiny získavajú prístup pre
svoje výrobky na trhy týchto krajín, ako aj UA, MD a GE získava prístup pre svoje výrobky,
dohodnuté v predmetných dohodách, na trhy Európskej únie. Prostredníctvom postupnej
implementácie AA/DCFTA sa stabilizuje, reformuje a podporuje podnikateľské prostredie a
fungovanie hospodárskeho trhu v predmetných krajinách, ktoré postupne bude zvyšovať
svoju medzinárodnú konkurencieschopnosť. Postupný vplyv AA/DCFTA na rast ekonomík
sa premietne do zvyšujúcej sa životnej úrovne obyvateľov v UA, MD a GE. Na strane
členských krajín Európskej únie sa zvyšuje rozmanitosť ponuky na ich trhu a podporujú sa
konkurencieschopné mechanizmy jeho fungovania. Zásadným vonkajším dopadom bude pre
EÚ hospodárka stabilita a sociálna prosperita v týchto krajinách na východnej hranici s
Európskou úniou.
Slovensko, ako priamy sused s UA bude jednoznačne profitovať z plnej implementácie
predovšetkým EÚ–UA DCFTA, v oblasti trhu so všetkými krajinami.
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Forma: seminár
Výstup: odporúčania pre MZVaEZ SR

12. Perspektíva posilnenia spolupráce SR s Latinskou Amerikou vo svetle
aktuálnych globálnych výziev
Cieľ, dôvod a obsah témy: V dôsledku dlhoročnej ekonomickej stagnácie vo viacerých
štátom riadených ekonomikách v Latinskej Amerike sa v budúcom roku predpokladá ďalší
posun k „stredopravým“ riešeniam. Kontinent s rozsiahlymi prírodnými zdrojmi a výrazným
nárastom potenciálu v oblasti vzdelávania, inovácií, má silnú perspektívu byť predmetom
zvýšeného záujmu všetkých dôležitých aktérov, vrátane EÚ. Z pohľadu EÚ, pre ktorú bude
Latinská Amerika regionálnou prioritou v roku 2017, je najperspektívnejším partnerom
z dôvodu silných kultúrnych (jazyk, história, náboženstvo), ekonomických (investície,
obchod) a environmentálnych (klimatické zmeny) väzieb. V roku 2017 pripravuje EÚ
v spolupráci s krajinami CELAC samit na úrovni hláv štátov a vlád v Salvadore, samit
s Brazíliou, modernizáciu asociačných dohôd s Mexikom a Čile, obnovenie rokovaní
s MERCOSURom ako aj pokračovanie mierových rokovaní kolumbijskej vlády s ENL.
SR sa v priebehu roku 2016 angažovala pri zakladaní Zvereneckého fondu na obnovu
Kolumbie, pri podpore podpisu PDCA s Kubou, ako aj pri podpore rokovaní o pristúpení
Ekvádoru k obchodnej zmluve s EÚ. Zároveň sme predsedníckou krajinou skupiny priateľov
pre Reformu bezpečnostného sektora (SSR). Štúdia o aktuálnom vývoji a perspektívach
spolupráce s krajinami LA by mohla byť prospešná najmä s ohľadom na veľmi obmedzenú
prítomnosť diplomatického resp. ekonomického zastúpenia SR v LA ako aj vo svetle
výrazného posilnenia prítomnosti ostatných krajín V4 v LA.
Forma: prehľadová štúdia
13. Rok po prezidentských voľbách v USA
Cieľ, dôvod a obsah témy: V nadväznosti na výsledky prezidentských volieb v USA
a v súvislosti s nástupom nového prezidenta D. Trumpa, ktorý počas predvolebnej kampane
ohlásil nový prístup k viacerým dôležitým zahraničnopolitickým otázkam nastupujúcej
administratívy, predpokladáme, že koncom budúceho roka (2017) bude dobrá príležitosť na
prediskutovanie a porovnanie zahraničnej politiky USA a prípadne aj vnútropolitickej
situácie so stavom ku koncu obdobia B. Obamu (2016). Medzi dôležitými otázkami by
nemali chýbať transatlantické vzťahy, situácia na Blízkom Východe, boj s terorizmom,
migrácia, vzťahy s Ruskom resp. vzťahy s inými strategickými partnermi (EÚ, Čína,
Mexiko). Situácia bude zrejme odlišná od momentálnych predstáv a nejasných odhadov aj
z dôvodu nadchádzajúcich volieb napr. vo Francúzsku a Nemecku.
Forma: 1-dňový seminár / diskusné fórum
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14. Vyhodnotenie historicky prvého slovenského predsedníctva v Rade Európskej
únie
Cieľ, dôvod a obsah témy: Slovenská republika prebrala predsedníctvo v Rade Európskej
únie v komplikovanom období, ktoré bolo ovplyvnené výsledkami referenda o zotrvaní
Spojeného kráľovstva v Európskej únii, nekontrolovateľnou migračnou krízou a zhoršujúcou
sa bezpečnostnou situáciou v Európe. Napriek týmto nepriaznivým faktorom slovenské
predsedníctvo úspešne realizovalo svoje programové priority. Hlavné mesto Slovenskej
republiky sa stalo miestom konania historického neformálneho stretnutia 27 hláv štátov a
predsedov vlád, ktorého cieľom bolo nájsť odpoveď na výsledky britského referenda a
zároveň predstaviť sériu opatrení, ktoré mali prispieť k znovunastoleniu dôvery občanov v
európsky projekt. Cieľom projektu je vydať neperiodickú publikáciu, ktorá kombináciou
osobných rozhovorov, autorských článkov a analytických štúdií zachytí prípravy a priebeh
slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Zároveň má publikácia obsahovať aj
dôležité dokumenty prijaté počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ.
Forma: neperiodická publikácia

15. EÚ 2016 na novom rázcestí – ktorou cestou by sa mala vybrať?
Cieľ, dôvod a obsah témy: Výsledok britského referenda o vystúpení z EÚ znamenal akési
zhmotnenie - a súčasne vrchol - silnejúcich dezintegračných tendencií v EÚ v poslednom
období. Nová šokujúca realita prekvapila celú EÚ, vrátane euroskeptikov. Dôkazom toho je
fakt, že ani jedna strana nemala pripravený zodpovedajúci „plán B“. V období bezprostredne
po referende sa preto objavovali spontánne a zväčša individuálne reakcie na vzniknutú
situáciu, vrátane úvah, či opatrných návrhov, ako ju riešiť, ako zastaviť eróziu súčasného
integračného projektu. Paleta týchto návrhov je, pochopiteľne, široká, pričom obsahuje i
množstvo progresívnych elementov rôzneho pôvodu. Prejavilo sa to napr. aj počas stretnutí
predstaviteľov mimovládneho sektora s vedením MZVaEZ SR v r. 2016 (20/7 a 19/12),
ktoré ale objektívne neposkytovali dostatočný (ani vhodný) priestor pre hlbšiu výmenu
názorov na budúce smerovanie EÚ a prostriedky jej nového upevnenia. Nazdávame sa preto,
že tento priestor by mohla poskytnúť špecializovaná národná interaktívna konferencia
zástupcov legislatívy, exekutívy i mimovládneho sektora, ktorá by priniesla jasnejšie
predstavy o východiskách, ako aj spôsoboch a metódach pre ich dosahovanie. Zároveň by sa
tým formálne odštartovala širšia spoločenská diskusia na tému budúcnosti modernej EÚ.
Výstupom by bola publikácia katalogizujúca a sumarizujúca spomenuté predstavy
prezentované počas podujatia.
Forma: konferencia
Výstup: zborník
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16. Brexit – očakávaný dopad na EÚ a Slovenskú republiku
Cieľ, dôvod a obsah témy: Referendum v UK o odchode z EÚ otvorilo aj otázku budúceho
usporiadania ich vzťahov. V súčasnosti sa na vládnej úrovni v ČK EÚ vytvárajú pracovné
skupiny, ktorých cieľom je zadefinovať priority daných krajín nielen pre budúce rokovania s
UK, ale aj pre celkovú konečnú podobu vzťahov Únie s UK po Brexite. Podľa niektorých
vyjadrení britských predstaviteľov sa táto nebude opierať o doteraz existujúce modely
spolupráce EÚ s tretími krajinami. Pôjde o unikátny model, ktorý bude zohľadňovať doteraz
bezprecedentnú situáciu odchodu ČK z EÚ i kontext vzájomného významu a rozsahu ich
vzťahov. To, ako dopadnú rokovania medzi EÚ a UK môže tiež do značnej miery
determinovať správanie sa ostatných ČK EÚ27 - povzbudiť, ale aj odradiť, odstredivé sily v
nich. Viaceré prvky budúceho modelu spolupráce EÚ s UK môžu navyše slúžiť ako
precedens pre rokovania o nastavení vzťahov Únie s krajinami mimo nej, vrátane
kandidátskych.
Hlavným cieľom projektu by preto bolo začatie vnútrospoločenskej diskusie o prioritách,
problémových oblastiach, ale aj potenciálnych príležitostiach vyplývajúcich pre SR z
odchodu UK z EÚ. Očakáva sa diskusia a spolupráca mimovládneho sektora s jednotlivými
rezortami štátnej správy a samosprávy pri zadefinovaní zodpovedajúcich odporúčaní pre
rokovania EÚ s UK. Súčasťou projektu by malo byť posúdenie špecifík jednotlivých
modalít budúceho usporiadania vzťahov EÚ a UK a odporučenie tej najvhodnejšej pre SR a
pre EÚ.
Forma: Séria podujatí (konferencie, semináre) za účasti zástupcov mimovládnej sféry,
relevantných rezortov štátnej správy i samospráv. Zhrnutie diskusie za r. 2017 vo forme
odporúčaní ako súčasti analytického materiálu.

17. Online nástroj pre slovenských podnikateľov / Ako exportovať do USA
Cieľ, dôvod a obsah témy: Cieľom projektu je zefektívnenie podpory proexportných aktivít
slovenských podnikateľských subjektov do USA. Takýto návod nie je však možné vo
vzťahu k USA obsahovo pokryť jednou tlačenou brožúrou, nakoľko táto téma je veľmi
rozsiahla. V USA existujú federálne pravidlá a tiež vlastne legislatívy 50 amerických štátov,
online nástroj by mohol poskytovať istý nadhľad, návod resp. postupnosť krokov pre
slovenské firmy, čo všetko by mali zvážiť pri exportovaní do USA vrátané konkrétnych
odkazov na internetové podstránky federálnych a štátnych inštitúcií USA, kde by slovenská
firma mohla hľadať odpovede na svoje otázky a pod.
Forma: online príručka

18. Implementácia CETA v podmienkach SR
Cieľ, dôvod a obsah témy: Cieľom projektu je poukázať na význam CETA
(Comprehensive Economic and Trade Agreement - Komplexná hospodárska a obchodná
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dohoda EÚ s Kanadou) pre slovenskú ekonomiku a prezentovať možnosti, ktoré
uplatňovanie dohody ponúka podnikateľskej sfére v SR. Projekt chce rozmeniť na drobné a
zrozumiteľne tlmočiť zainteresovaným subjektom v SR základné skutočnosti, ktoré CETA
prináša – takmer žiadne clá na priemyselné tovary, výrazne lepší prístup európskych firiem
na kanadský trh a vďaka harmonizácii regulačných pravidiel a noriem aj nižšie náklady na
vývoz tovarov pre malé a stredné podniky. Cieľovou skupinou je odborná a podnikateľská
verejnosť v SR, ktorú chce projekt motivovať k otvorenej diskusii a aktívnemu využívaniu
prínosov CETA pre vlastný profit i v prospech rozvoja celej slovenskej ekonomiky.
Forma: odborný seminár (pre cca 50-70 hostí) s následným vydaním zborníka

19. Podpora programu dobrovoľníctva v Slovenskej republike
Cieľ, dôvod a obsah témy: Cieľom projektu je podporiť program dobrovoľníctva v SR a v
zahraničí, ktorý sa realizuje aj v rámci priorít rozvojovej spolupráce SR v súlade so
Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na roky 2014-2018. Výstupom projektu
je každoročne usporiadať podujatie odovzdávania cien „Dobrovoľník roka“
s celoslovenským rozmerom. Jednou z dôležitých otázok dobrovoľníctva je téma udržania si
dobrovoľníkov a spôsob ich motivácie. Keďže dobrovoľník nie je za svoju prácu
ohodnotený riadnou mzdou, ako je to v prípade zamestnancov, organizácie pracujúce s
dobrovoľníkmi musia nájsť iný spôsob, ako dajú dobrovoľníkom na vedomie, že si ich prácu
vážia a je pre nich veľmi dôležitá. Veľmi dôležitú úlohu v procese práce s dobrovoľníkmi
zohráva spätná väzba. Ak dobrovoľník nemá pocit, že jeho práca má cenu, že prináša nejaké
výsledky, veľmi ľahko stráca motiváciu a organizácia ho môže veľmi ľahko stratiť. Preto je
dôležité aj touto formou dať dobrovoľníkom vedieť, že si ich prácu vážime, že sú
nenahraditeľní a potrební. Vyhodnocovanie dobrovoľníckych aktivít prebieha aj na
regionálnej úrovni, ale finále je celoslovenské pod záštitou a za účasti ministra
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorý na podujatí odovzdáva jednu z
hlavných cien v kategórii s väzbou na aktivity MZVaEZ SR.
Forma: verejné podujatie
Výstup: štúdia zameraná na globálne vzdelávanie v rámci SR; brožúry v elektronickej
podobe voľne dostupné

20. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí 21. storočia /Aktuálne
trendy v oblasti diplomacie a jej nástrojov/
Cieľ, dôvod a obsah témy: Zámerom projektu je zmapovať aktuálne pozitívne trendy v
oblasti diplomacie a poskytnúť odporúčania ako ich efektívne aplikovať v SR s cieľom
skvalitniť a zefektívniť výkon zahraničnej služby. Dôležitým faktorom, ktorý bude pri
výskume potrebné zohľadniť, sú obmedzené finančné a ľudské zdroje. O možnostiach
zefektívňovania diplomacie je potrebné uvažovať v rámci súčasných rozpočtových možností
rezortu.
Forma: písomný výstup vo forme odporúčaní
8
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21. Bilaterálne diskusné fóra s krajinami V4 - Českom, Poľskom, Maďarskom
Cieľ, dôvod a obsah témy: Prehĺbiť politický dialóg s krajinami V4 ako aj vzájomnú
komunikáciu vládnych a mimovládnych expertov. V nadväznosti na predchádzajúce úspešné
ročníky cieľom diskusných fór je vytvoriť priestor na ďalšiu koordináciu a spoluprácu na
bilaterálnej a európskej úrovni, prispieť k vzájomnému pochopeniu špecifík národných
pozícií a ich dôvodov.
Forma: diskusné fórum
Výstup: záverečné odporúčania

22. Bilaterálne diskusné fóra s Nemeckom, Ukrajinou a Ruskom
Cieľ, dôvod a obsah témy: Prehĺbiť politický dialóg aj mimo krajín V4, a to s Nemeckom,
Ukrajinou a Ruskom. Ambíciou projektu je vytvárať platformu na detailnú analýzu a
rozvíjanie kooperácie zainteresovaných krajín a zároveň poskytnúť priestor na nadviazanie
kontaktov medzi samotnými participantmi a odborníkmi štátnej i mimovládnej sféry.
Vygenerovanie záverečných odporúčaní s identifikáciou nových bilaterálnych aktivít so
strategickým prvkom.
Forma: diskusné fórum
Výstup: záverečné odporúčania

23. Hodnotiaca konferencia zahraničnej a európskej politiky SR za rok 2017
Cieľ, dôvod a obsah témy: Cieľom projektu je pripraviť konferenciu zameranú na
zhodnotenie úspechov zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky za rok 2017 s
účasťou najvyšších predstaviteľov SR. Bilančná konferencia, ktorá nadväzuje na
predchádzajúce ročníky slúži na výmenu názorov, vedomostí, skúseností, postojov a
argumentov nezávislých expertov, akademickej sféry a diplomatov.
Forma: konferencia

24. Posilňovanie jednoty Slovákov žijúcich v zahraničí a ich väzieb so Slovenskom
Cieľ, dôvod a obsah témy: V Programovom vyhlásení sa vláda Slovenskej republiky
zaviazala posilniť starostlivosť o zahraničných Slovákov s tým, že bude moderným
dynamickým spôsobom podporovať ich inštitúcie a vzťahy so Slovenskou republikou v
súlade s prijatou Koncepciou štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí
na roky 2016-2020. Koncom októbra 2016 sa v Bratislave konala 14. “Stála konferencia
Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016”, ktorá prijala závery na posilnenie
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jednoty krajanov v domovských krajinách a vo svete v dimenziách Ústavy Slovenskej
republiky (čl. 7a). Jedným z nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa je aj podpora, resp.
formovanie poradných krajanských komisií v oblasti školstva, vedy a výskumu, kultúry,
informovanosti a médií. Ich úlohou bude posudzovať priority v predmetných oblastiach v
súlade s prijatou koncepciou a zákonom č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí.
Táto platforma umožní zlepšiť komunikáciu medzi krajanmi v uvedených oblastiach a
vytvorí predpoklady na posilňovanie väzieb expertov z krajanských komunít na Slovenskú
republiku. Stretnutia v uvedených oblastiach budú organizované v koordinácii s Úradom pre
Slovákov žijúcich v zahraničí.
Forma: stretnutia krajanských expertov v oblasti školstva, vedy a výskumu, kultúry,
informovanosti a médií

25. Katalóg scenárov možného vývoja bezpečnostných hrozieb v podmienkach
MZVaEZ SR - Štúdia realizovateľnosti a tvorby krízových scenárov
Cieľ, dôvod a obsah témy: Podpora plnenia a praktickej realizácie Národnej stratégie
manažmentu bezpečnostných rizík Slovenskej republiky (2015) v podmienkach MZVaEZ
SR, v súlade s uznesením vlády SR č. 3/2016 a plnením opatrenia č. 1 zo Správy o
bezpečnosti SR za rok 2014 uznesenie vlády č. 313/2015. Štúdia realizovateľnosti a tvorby
krízových scenárov odráža zdôvodnenú potrebu a aktuálnosť riešenia témy, východiská pre
tvorbu krízových scenárov, ich základnú charakteristiku v 5 skupinách hrozieb. Výstupom je
ochrana a bezpečnosť zamestnancov MZVaEZ SR, občanov SK v zahraničí. Ďalším
výstupom bude profesionálne vzdelávanie zamestnancov v oblasti krízového manažmentu, v
reakcii na zoznam identifikovaných bezpečnostných hrozieb. Vedecká štúdia posúdi
(identifikuje, analyzuje a vyhodnotí) podmienky a metodológiu tvorby Katalógu krízových
opatrení, na báze scenárov možného vývoja bezpečnostných hrozieb a následnú tvorbu
návrhov opatrení na predchádzanie krízovým situáciám a riešenie vzniknutých krízových
situácií formou situačných plánov. Využité budú poznatky a potenciál nástroja Portálu
krízového manažmentu MZVaEZ SR. V rámci projektu bude spracovaná prípadová štúdia
tvorby návrhu opatrení na konkrétnu asymetrickú hrozbu na príklade ZÚ SR Ankara a
Generálneho konzulátu SR v Istanbule. Výsledky štúdie budú východiskom pre komplexnú
tvorbu Katalógu krízových opatrení v podmienkach MZVaEZ SR na viac než 90 doposiaľ
identifikovaných bezpečnostných hrozieb.
Forma: vedecká štúdia realizovateľnosti a tvorby krízových scenárov v rámci komplexnej
prípravy Katalógu krízových opatrení v podmienkach MZVaEZ SR
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26. Stratégia posudzovania a riadenia rizík s využitím potenciálu inovatívnych
nástrojov riadenia rizík v pôsobnosti MZVaEZ SR pre zaistenie chránených
záujmov v zahraničí a na území Slovenskej republiky
Cieľ, dôvod a obsah témy: Cieľom projektu je rozšírenie vnútroštátneho dialógu medzi
štátnymi orgánmi, akademickými inštitúciami a podnikateľskými subjektami na analytickú a
prognostickú sféru
pre posilnenie implementácie posudzovania bezpečnostných rizík vo svete s dopadom
na Slovenskú republiku a doma, prostredníctvom budovania vedomostnej základne pre
posudzovanie bezpečnostných rizík (s dôrazom na hybridné hrozby) a zvyšovaním miery
zapojenia jednotlivcov, komunít a organizácií, v rámci rozvoja národného systému
posudzovania bezpečnostných rizík zavedením štandardov a metodických postupov
s využitím poznatkov a potenciálu vyvinutého systému riadenia rizík v pôsobnosti MZVaEZ
SR. V rámci projektu budú skúmané zahraničné a vnútroštátne dimenzie využitia tohto
systému riadenia rizík pre implementáciu posudzovania bezpečnostných rizík, pod záštitou
Odboru krízového manažmentu a Odboru bezpečnostnej politiky MZVaEZ SR,
prostredníctvom zorganizovania fóra v rámci konferencie bezpečnostnoprávnej komunity
a odborníkov v oblasti krízového riadenia, v kontexte kvality normotvornej a aplikačnej
stránky zákonnosti ako determinantu právneho štátu.
Forma: odborné fórum v rámci medzinárodnej konferencie, s výstupom monotematickej
monografie vo významnom vydavateľstve

11

