Rozpracovanie cieľov do ukazovateľov

A. Slovensko v bezpečnom a demokratickom svete

Cieľové ukazovatele

Strategické
ciele

A.1. Posilňovať bilaterálnu spoluprácu s
kľúčovými partnermi SR

A.2. Posilňovať bezpečnosť euroatlantického
priestoru

A.3. Bojovať proti globálnym bezpečnostným
hrozbám

Aktívna účasť SR na medzinárodným aktivitách v
oblasti boja proti terorizmu

A.4. Rozširovať priestor slobody, demokracie,
rešpektovania ľudských práv, vlády zákona a
dobrého vládnutia
Pôsobenie SR v príslušných špecializovaných
medzinárodných organizáciách, ako aj v
bilaterálnych reláciách s cieľom posilnenia
demokracie, ĽP

A.5. Posilňovať efektívny multilateralizmus v
medzinárodných organizáciách systému OSN
Využívanie OSN ako primárnej platformy pre
posilňovanie efektívneho multilateralizmu a
dodržiavanie medzinárodného práva

1

Prehĺbenie všestranného dialógu s USA

Efektívne NATO ako hlavný garant euroatlantickej
bezpečnosti

2

Posilnenie spolupráce s Nemeckom

Posilňovanie transatlantickej väzby – strategického
partnerstva medzi Európou a Severnou Amerikou

Posilňovanie medzinárodných nástrojov v oblasti
kontroly zbrojenia, odzbrojenia a nešírenia zbraní
hromadného ničenia

Aktívne kroky SR v Rade OSN pre ľudské práva v
Ženeve

Reforma OSN vedúca k jej zefektívneniu

3

Napĺňanie strategického partnerstva s Francúzskom

Zachovanie aliančnej politiky otvorených dverí

Využívanie platformy OBSE pri presadzovaní
globálnej bezpečnosti

Presadzovanie vyváženého prístupu OBSE k
ľudskoprávnej dimenzii organizácie

Aktivity SR v rámci reformy bezpečnostného
sektora

4

Rozvoj bilaterálnych vzťahov s Ruskom s dôrazom
na ekonomickú spoluprácu

Napĺňanie spojeneckých a partnerských záväzkov
SR v medzinárodných organizáciách (adekvátne
zastúpenie a pôsobenie SR v operáciách a misiách
krízového manažmentu mimo územia SR)

Príspevok SR k zlepšenie postaveniu rómskej
menšiny v Európe

Využívanie členstva SR v ECOSOC (2010 – 2012)
s cieľom prispieť k rozvoju a k eliminácii chudoby

5

Využívanie potenciálu krajanov žijúcich v zahraničí
na rozvoj bilaterálnych relácií

Rozvoj bezpečnostnej komunity v SR vzájomnou
spoluprácou a zvyšovanie povedomia slovenskej
verejnosti o bezpečnostných otázkach

A.6. Prispievať k eliminácii rizík migrácie v
súlade so záujmami SR

Podieľanie sa na tvorbe a realizácii politík EÚ v
oblasti migrácie

Podieľanie sa na tvorbe a realizácii migračnej
politiky SR a jej prepojenia na rozvojovú pomoc

Využívanie členstva SR vo Výkonnej rade
UNESCO (2009 – 2013) na oživenie reformných
procesov v organizácii

6

7

8
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Rozpracovanie cieľov do ukazovateľov

B. Prosperujúce Slovensko a trvalo udržateľný rozvoj
Strategické
ciele

Cieľové ukazovatele

1

B.1. Prispievať k zmierneniu hospodárskej krízy B.2. Podporovať hospodársky rozvoj, prosperitu
na SR
a presadzovať ekonomické záujmy SR
Aktívna tvorba a presadzovanie pozícií MZV SR k
zahranično-politickým otázkam súvisiacim s
globálnou finančnou a ekonomickou krízou a
príslušnou agendou medzin. ekonomických
organizácií a zoskupení (MMF, SB, G20, EÚ)

B.3. Zvyšovať objem a efektívnosť rozvojovej a
humanitárnej pomoci SR

B.4. Prispievať k zvyšovaniu vonkajšej
energetickej bezpečnosti SR

Získanie priamych zahraničných investícií,
zameraných najmä na podporu štrukturálnych
zmien

Zvyšovanie účinnosti rozvojovej a humanitárnej
pomoci SR vo svete prostredníctvom efektívnejšej a
adresnejšej distribúcii

V spolupráci s MH SR prispievanie k napĺňaniu
cieľov Stratégie energetickej bezpečnosti SR

2

Efektívnejšie využitie vedomostnej bázy OECD pri
hľadaní riešení ekonomického rastu SR

Posilnenie ekonomickej agendy v rámci aktivít ZÚ,
podpora proexportných aktivít a zintenzívnenie
spolupráce v oblasti výskumu a nových
progresívnych technológií

Efektívna spolupráca s inými donormi a aktérmi v
teréne

Presadenie priorít SR na medzinárodných fórach,
predovšetkým v EÚ (Východné partnerstvo), OBSE
a špecializovaných agentúrach systému OSN

3

Zapojenie slovenských podnikateľských subjektov
do dodávok pre medzinárodné organizácie, ktorých
členom je SR

V spolupráci s ďalšími rezortmi presadzovanie
ekonomickej dimenzie zahraničnej služby a
jednotného výkonu tejto agendy v zahraničí

Pružné reagovanie na humanitárne krízy vo svete

Podpora vyčleneniu dostatočných zdrojov na lepšie
prepojenia energetickej infraštruktúry medzi ČK
EÚ, ako aj na diverzifikáciu zdrojov a trás plynu a
ropy

4

Rozvoj energetického dialógu v stredoeurópskom
regióne

5

6

7

8
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C. Záujmy SR v efektívnej EÚ, posilňovanie susedských vzťahov a prehlbovanie regionálnej spolupráce
Strategické
ciele

Cieľové ukazovatele

1

C.1. Posilňovať presadzovanie záujmov SR v EÚ C.2. Podporovať rozširovanie EÚ a prispievať k
a jej vplyv na tvorbu spoločných politík EÚ
úspechu európskej susedskej politiky
Definovanie a presadzovanie priorít SR v rámci
politík EÚ prioritných pre rok 2010 (príprava
Stratégie EÚ 2020, nová finančná perspektíva,
energetika, klimatické zmeny, Štokholmský
program a iné)

C.3. Prispievať k posilňovaniu efektívneho
fungovania inštitúcií EÚ

C.4. Posilňovať susedské vzťahy a prehlbovať
regionálnu spoluprácu

Využitie slovenského predsedníctva vo V4 na
prehĺbenie súdržnosti krajín V4

Aktívne pôsobenie SR pri formovaní politiky EÚ
voči západnému Balkánu a na rozvoj bilaterálnych
vzťahov SR s krajinami tohto regiónu

Aktívne prispievanie k procesu implementácie
Lisabonskej zmluvy

2

Odovzdávanie skúsenosti SR z procesu prístupu a
pôsobenia v EÚ (napr. v eurozóne, Schengenskom
priestore a pod.)

Presadzovanie európskej perspektívy pre ďalšie
krajiny Európy na princípe zásluhovosti

Zohľadnenie nového inštitucionálneho rámca EÚ
na presadzovanie záujmov SR

Úspešná realizácia cezhraničných projektov s
využitím prostriedkov EÚ

3

Zefektívňovanie vnútroštátneho mechanizmu
koordinácie záležitostí EÚ

Konkrétny vklad SR k efektívnej realizácii projektu
EÚ Východného partnerstva

Aktívna spolupráca s predstaviteľmi Európskeho
parlamentu

Upevňovanie nadštandardných vzťahov s Českom

4

Rozvíjanie štandardného dialógu s Maďarskom
orientovaného na budúcnosť (implementácia
spoločného vyhlásenia premiérov zo stretnutia v
Sečanoch)

5

Prehlbovanie všestranného rozvoja vzťahov s
Poľskom

6

Rozvíjanie pragmatického partnerského dialógu s
Rakúskom

7

Podpora stabilizačných a integračných procesov na
Ukrajine

Strana 4
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D. Služba občanom a Slovensko otvorené svetu
Strategické
ciele

1

Skvalitnenie poskytovania konzulárnej pomoci pre
občanov SR, ako aj občanov EÚ

2

Uzavretie dohôd o konzulárnom zastúpení s inými
ČK EÚ

3

Cieľové ukazovatele

D.1. Ochraňovať záujmy občanov SR

D.2. Zlepšovať komunikáciu cieľov a výsledkov
zahraničnej politiky v rámci SR a navonok
Stála odborná komunikácia s think-tankami a
zvyšovanie informovanosti laickej i odbornej
verejnosti o cieľoch zahraničnej politiky
SR/zvyšovanie podpory verejnosti

Aktívna práca s predstaviteľmi HOP

D.3. Koordinovať jednotnú prezentáciu SR v
zahraničí

D.4. Presadzovať spoluprácu s tretím sektorom

Vypracovanie návrhu účinného mechanizmu
zabezpečujúceho jednotnú prezentáciu SR v
zahraničí

Systémová spolupráca s MVO pri napĺňaní
strategických cieľov zahraničnej politiky SR

Využitie „high visibility events“ pre medzinárodnú
prezentáciu SR ako modernej krajiny

Aktívna odborná komunikácia s vysokými školami

Vypracovanie koncepcie verejnej diplomacie

4

5
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7

8
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E. Moderná slovenská diplomacia
Strategické
ciele

E.2. Zabezpečiť technologicky vyspelú
komunikáciu

E.3. Optimalizovať finančné riadenie a
štruktúru rozpočtu

E.4. Posilňovať odbornú pripravenosť
zamestnancov zahraničnej služby

Zefektívnenie činnosti/vnútorného chodu MZV

Zdokonaľovanie informačných systémov
prispievajúcich k zefektívneniu primárnych činnosti
MZV s dôrazom na kvalitu služieb občanom

Vytvorenie podmienok pre zavedenie nového
systému výkonu finančno-hospodárskej agendy na
ZÚ

Zavádzanie inovovaných prvkov personálneho a
kariérneho plánovania

Zvýšené zastúpenie predstaviteľov SR v
medzinárodných organizáciách, najmä v EÚ a OSN
vrátane stredných a vyšších postov

2

Zvyšovanie odbornej a jazykovej pripravenosti
zamestnancov MZV

Primerané zastúpenie SR v Európskej službe pre
vonkajšiu činnosť

3

Prijatie zákona o zahraničnej službe

1

Cieľové ukazovatele

E.5. Zvýšiť kvalitu/úroveň personálneho
zastúpenia SR v EÚ a v medzinárodných
organizáciách

E.1. Optimalizovať vnútorný chod MZV SR

4

5

6

7

8
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E. Moderná slovenská diplomacia
Strategické
ciele

E.1. Optimalizovať vnútorný chod MZV SR

E.2. Zabezpečiť technologicky vyspelú
komunikáciu

E.3. Optimalizovať finančné riadenie a
štruktúru rozpočtu

E.4. Posilňovať odbornú pripravenosť
zamestnancov zahraničnej služby

E.5. Zvýšiť kvalitu/úroveň personálneho
zastúpenia SR v EÚ a v medzinárodných
organizáciách
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