Návrh tém na 1. výzvu v roku 2014 pre dotačný mechanizmus v oblasti medzinárodných
vzťahov a zahraničnej politiky SR
1. Plusy a mínusy budúcej dohody o Transatlantickom obchodnom a investičnom
partnerstve (TTIP) EÚ-USA z hľadiska slovenského záujmu
Cieľ: zvýšenie úrovne vedomostí o TTIP v radoch zástupcov štátneho a podnikateľského
sektora SR, diskusia o pozitívach a negatívach dohody z hľadiska slovenských záujmov,
odporúčania pre ďalšie rokovania našich zástupcov.
Forma: semináre, konferencie, workshopy, analytická štúdia
Gestor: RED1, 5TEO
2. Rozširovanie povedomia o činnosti Vyšehradskej skupiny v širšej verejnosti
Cieľ: Cieľom je v súvislosti s nadchádzajúcim predsedníctvom SR vo V4 (2014-2015)
priblížiť aktuálne priority vyšehradskej spolupráce aj širšej neodbornej verejnosti, ktorá danú
problematiku pravidelne nesleduje.
Forma: séria odborno-populačných článkov (zverejnených v niektorom z printových médií)
Gestor: 2TEO
3. SR – Poľsko: spolupráca v oblasti energetiky a dopravnej infraštruktúry, cezhraničná
spolupráca a ich vplyv na hospodársky rozvoj
Cieľ: Zhodnotenie súčasného stavu a dosiahnutých výsledkov aj v kontexte regionálnej
(najmä V4) a európskej spolupráce (programovacie obdobie 2014-2020). Diskusia
o možnostiach a ďalších perspektívach slovensko – maďarskej spolupráce v tomto kontexte.
Forma: analytická štúdia, seminár/workshop
Gestor: 2TEO, RED1
4. Pokračovanie spoločenskej a expertnej diskusie o európskych záležitostiach v rámci
Národného konventu
Cieľ: Administrácia platformy na aktívne komunikovanie tém európskej integrácie slovenskej
verejnosti s cieľom priblížiť ich občanom a posilniť expertnú výmenu názorov na aktuálne
otázky EÚ. Hlavným cieľom projektu je detailná analýza zadefinovaných tém aktuálnej
európskej agendy, tvorba odporúčaní pre vládu SR a deklarácií plenárneho zasadnutia
Národného konventu.
Forma: plenárne zasadnutie NK (predbežne 9. máj 2014) , pravidelných stretnutí pracovných
skupín; spracovanie záverov a odporúčaní pre vládu SR, brožúra (sumarizujúcej prácu
pracovných skupín Národného konventu o EÚ), webová a mediálna prezentácia.
Gestor: EUKO/OVZI
5. Brožúra o 10 rokoch členstva SR v EÚ
Cieľ: Atraktívnym a pre občana zrozumiteľným spôsobom prezentovať hlavné pozitíva
členstva SR v súvislosti s 10. výročím vstupu SR do EÚ (4 slobody, Schengen, jednotná
mena, eurofondy a pod.). Brožúra by mala byť distribuovaná na outdoorových podujatiach
organizovaných v rámci programu Management Partnership, resp. iných verejných
podujatiach aj v súvislosti s voľbami do EP v máji 2014.

Forma: farebná brožúra (aj v elektronickej podobe), rozsah 2-5 strán, náklad cca 5 000 ks
Gestor: OVZI
6. Vplyv prehlbovania integrácie v hospodárskej a menovej únii na politický projekt EÚ
Cieľ: Nadviazať na už uskutočnené podujatia, ktorých cieľom bolo iniciovať diskusiu o
aktuálnych procesoch prehlbovania integrácie v hospodárskej a menovej únii medzi
zástupcami štyroch sfér – vláda, mimovládny sektor, súkromná sféra a médiá a stimulovať tak
záujem širšej verejnosti o európske témy. Cieľom je zamerať sa na širší kontext a posunúť
diskusiu na ďalšiu úroveň, ktorá bude reflektovať aktuálny vývoj domáceho i
medzinárodného prostredia. Osobitne je potrebné sústrediť sa na dopady, ktoré zmena
architektúry eurozóny môže priniesť pre formovanie politickej únie, vrátane možnosti zmien
zakladajúcich zmlúv a ich časového hľadiska.
Forma: semináre, workshopy, konferencie so spracovaním záverov a odporúčaní so
zapojením renomovaných zástupcov vládneho sektoru, mimovládnych organizácií,
súkromnej/biznis sféry a médií z domáceho aj medzinárodného prostredia
Gestor: OVZI
7. Medzinárodné právo v 21. storočí – výzvy a problémy
Cieľ: Vytvoriť priestor na odbornú diskusiu k aktuálnym otázkam medzinárodného práva,
napríklad v oblasti všeobecného medzinárodného práva (uznanie štátu, imunity štátov, tvorba
a pramene medzinárodného práva, soft law), medzinárodného humanitárneho práva (moderné
spôsoby vedenia ozbrojeného konfliktu, inštitúty humanitárnej intervencie a responsibility to
protect), medzinárodného trestného práva (judikatúra medzinárodných a zmiešaných
trestných tribunálov), zmluvného práva (výhrady k medzinárodným zmluvám a námietky
k výhradám), práva ľudských práv (činnosť medzinárodných a regionálnych súdnych
a kvázisúdnych orgánov), diplomatického práva (prax štátov v oblasti aplikácie
diplomatických výsad a imunít), medzinárodného práva životného prostredia a pod. Cieľom
podujatia je aj za aktívnej účasti zahraničných zástupcov z akadémie a praxe prispieť
k zvyšovaniu úrovne slovenskej teórie medzinárodného práva, stimulovať užitočnú odbornú
diskusiu a výmenu skúseností z aplikačnej praxe a vytvoriť kvalitné odborné zázemie
k aktívnej účasti SR na rozvoji medzinárodného práva.
Forma: odborné podujatie (seminár/sympózium/kolokvium) a zborník z podujatia
Gestor: MEPO
8. Analýza príležitostí pre slovenských podnikateľov v súvislosti s asociačnou dohodou a
prehĺbenou dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Moldavskou republikou
Cieľ: identifikácia konkrétnych obchodných a investičných príležitostí pre slovenských
podnikateľov na moldavskom trhu v jednotlivých sektoroch, praktický nástroj podpory
ekonomickej diplomacie
Forma: seminár (prezentovanie výstupov slovenským podnikateľom), brožúra v elektronickej
podobe
Gestor: RED1

9. Možnosti ďalšieho pôsobenia SR v podpore krajín Východného partnerstva na ceste
k ich približovaniu EÚ, s osobitným dôrazom na Ukrajinu
Cieľ: analýza možností ďalšieho pôsobenia SR v krajinách Východného partnerstva (EaP),
predovšetkým na Ukrajine, s cieľom podpory európskej identity a vedomostí o európskej
integrácii v kontexte výsledkov Vilniuského summitu, so zahrnutím ekonomickej dimenzie
vzťahov s krajinami EaP
Forma: seminár/ konferencia/diskusné podujatie
Gestor: 3TEO
10. Posilnenie vedomostnej základne štátnej správy na využívanie EÚ nástroja –
twinning
Cieľ: - Nadobudnúť lepšie vedomosti o twinningových mechanizmoch, ako jednom z
hlavných nástrojoch financovania projektov na úrovni jednotlivých sektorov, vo vzťahu k
implementácii acquis communautaire; Posilnenie kapacity slovenských inštitúcií na úspešné
zapojenie sa do projektov twiningového typu; Podporu pri zohrávaní aktívnejšej úlohy v
čerpaní finančných prostriedkov z EÚ, ako zlepšenie nastolenia rovnováhy medzi
prispievaním SR do rozpočtu EÚ a čerpaním finančných prostriedkov pre SR z EÚ.
Forma: semináre, brožúra v elektronickej podobe
Gestor: POCE
11. Nástroje finančnej podpory internacionalizácie MSP a inovácií v MSP v období
2014-2020 z európskych programov a štrukturálnych fondov
Cieľ: Internacionalizácia MSP a uplatnenie inovácií sú dôležitými faktormi ich rozvoja: nie
len v zmysle získavania nových trhov, ale aj vytvárania výrobných, vývojových partnerstiev,
zavádzania nových produktov, výrobných postupov, ktoré posilnia konkurencieschopnosť
MSP. Od roku 2014 bude spustená nová generácia európskych programov. Viaceré z nich sú
určené na podporu inovácií v malých a stredných podnikoch, prípadne na posilnenie ich
internacionalizácie. Efektívna účasť slovenských MSP na týchto programoch nebude možná
bez dostatočnej a včasnej informovanosti o zdrojoch podpory, podporovaných aktivitách,
podmienkach účasti, dostupných databázach a partneroch.
Štúdia sa má zamerať na nástroje finančnej podpory dostupné v novom programovacom
období z prostriedkov európskych programov, príslušných operačných programov, ktorých
definitívna podoba bude známa na začiatku tohto roka.
Forma: elektronická štúdia v slovenskom jazyku maximálne 10 NS.
Gestor: POCE
12. Analýza podpory exportu a internacionalizácie tovarov a služieb s vysokou pridanou
hodnotou (inovácie, kreatívny priemysel, duševné vlastníctvo)
Cieľ: Analýza prinesie popis stavu podpory exportu a internacionalizácie vyššie uvedených
oblastí, identifikuje potenciál exportu tovarov a služieb v týchto oblastiach pre rozvoj
ekonomiky a vytváranie vonkajšieho brandingu krajiny a navrhne politiky a opatrenia na
zlepšenie súčasného stavu.
Forma: elektronická štúdia v slovenskom jazyku
Gestor: POCE

13. Hodnotenie poskytovania vládnych štipendií študentom rozvojových krajín
a analýza možností financovania štipendií v prioritných krajinách SlovakAid
Cieľ: Komplexne (nie podľa rokov) zhodnotiť účinnosť a efektívnosť systému poskytovania
vládnych štipendií študentom z rozvojových krajín od vzniku SlovakAid (od 2003) po
súčasnosť, s osobitným dôrazom na prínos pre partnerské krajiny ako aj prínos pre systém
rozvojovej spolupráce SR. Správa by mala obsahovať aj odporúčania pre zlepšenie nastavenia
súčasného systému vrátane zvýšenia koherencie s ostatnými rozvojovými intervenciami SR.
Súčasťou správy by mala byť aj analýza možnosti financovania vysokoškolských štipendií
v prioritných krajinách definovaných v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na
roky 2014 – 2018, príp. ďalších modalít podpory vzdelávania v partnerských krajinách (napr.
vysielanie slovenských pedagógov)
Forma: analytická štúdia
Gestor: ORPO
14. Zhodnotenie odovzdávania transformačných skúseností SR partnerským krajinám
SlovakAid
Cieľ: V súlade s nastavením Programu odovzdávania transformačných skúseností v
Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 – 2018 komplexne zhodnotiť
doterajšie aktivity vládnych, mimovládnych a podnikateľských subjektov v oblasti
odovzdávania skúseností SR, nadobudnutých v reformných a integračných procesoch,
partnerským krajinám SlovakAid s osobitným dôrazom na ich pridanú hodnotu pre tieto
krajiny. Zhodnotenie by malo obsahovať aktivity realizované z prostriedkov SlovakAid ako aj
z iných finančných zdrojov. Správa by mala navrhnúť odporúčania pre špecifikáciu aktivít
v rámci definovaných sektorov pre jednotlivé krajiny.
Forma: analytická štúdia
Gestor: ORPO
15. Branding SR: prezentačná publikácia
Cieľ: Vytvoriť obsahovú a grafickú podobu reprezentatívnej publikácie/brožúry, ktorá bude
určená pre šírenie kvalifikovaných informácií o Slovensku pre zahraničnú verejnosť a ktorej
zámerom je prezentovať príťažlivú a modernú identitu SR. Projekt má v praxi uplatniť
dostupné poznatky o ideovom koncepte prezentácie Slovenska v zahraničí, ako aj návrhy
konkrétnych komunikačných posolstiev brandingu SR a ich vizuálnych stvárnení.
Forma: publikácia v elektronickej podobe, komplexne pripravená na tlač.
Gestor: OVDI
16. Branding SR: riadená verejná diskusia ku komunikačným posolstvám a ich
vizuálnemu stvárneniu
Cieľ: V roku 2013 zrealizovalo MZVaEZ SR dve fázy tvorby značky Slovensko, ktorými
bolo určenie komunikačných posolstiev brandingu krajiny a ich vizuálne stvárnenie
v grafickej podobe. Tieto dva strategické podklady sú východiskom pre realizáciu projektu
riadenej verejnej diskusie. Jeho cieľom je získať spätnú väzbu mienkotvornej verejnosti
k navrhovaným posolstvám a ich kreatívnemu stvárneniu. Projekt by mal byť realizovaný
v spolupráci s vybraným slovenským spravodajským médiom, zameraným na marketing,

tvorbu značky, reklamu a komunikáciu s využitím nástrojov ako sú online dotazníky,
podcasty, sociálne siete a riadené rozhovory. Výstupom projektu má byť odborná štúdia
hodnotiaca spätnú väzbu mienkotvornej verejnosti, vrátane návrhov na úpravy po zohľadnení
relevantných názorov a odporúčaní účastníkov diskusií.
Forma: analytická štúdia, online riadené diskusie
Gestor: OVDI
17. SR v jednej dekáde formovania európskej bezpečnosti
Cieľ: Pri príležitosti výročia vstupu SR do EÚ a jej aktívnej participácie v rámci SBOP zhodnotiť napĺňanie priorít zahraničnej politiky SR v uplynulom desaťročí fungovania SBOP,
potenciál malých štátov pri budovaní európskych obranných spôsobilostí, perspektívy
ďalšieho smerovania SBOP vo svetle implementácie strategických priorít stanovených
Európskou radou o obrane v decembri 2013 s implikáciami pre SR.
Forma: konferencia, analytické štúdie, odporúčania, seminár
Gestor: OBEP
18. Prehlbovanie verejnej diskusie o bezpečnostnej politike SR
Cieľ: Cieľom projektov je poskytnúť platformu pre diskusiu, akademickej sféry
a mimovládneho sektora o aktuálnych bezpečnostno-politických témach. Priestor pre
formovanie konsenzu v otázkach bezpečnosti/obrany na národnej úrovni by mal klásť dôraz
na šance a možnosti ďalšieho pôsobenia SR v oblasti bezpečnosti v euroatlantických
inštitúciách, ktoré prechádzajú revíziou svojich priorít.
Forma: konferencia, seminár, odporúčania, publikácia
Gestor: OBEP
19. 10 rokov SR v NATO – plusy a mínusy, využité aj nevyužité možnosti, ponaučenia,
ďalšie perspektívy
Cieľ: Dať priestor na bilancujúce obzretie sa, čo sme od členstva v NATO očakávali a čo nám
naozaj prinieslo; akých príležitostí sme sa chopili a ktoré možnosti ostali nevyužité; čo sa nám
podarilo a v čom sa nám darilo menej. Vytvoriť platformu na diskusiu o tom, akú úlohu by
SR chcela v NATO zohrávať do budúcnosti, čo konkrétne od NATO v krátko- a strednodobej
perspektíve očakávame a o aké NATO by sme sa preto mali usilovať.
Forma: konferencia, seminár, odporúčania, zborník príspevkov/vystúpení
Gestor: OBEP
20. Reforma bezpečnostného sektora (SSR) – transfer skúseností SR
Cieľ: Cieľom projektu by malo byť zosumarizovanie slovenských transformačných skúseností
z rôznych oblasti slovenskej reformy bezpečnostného sektora do využiteľnej príručky
(odborného kompendia) v angličtine, ktorá by mala prezentačný charakter a bola zároveň
použiteľná aj pri SSR procesoch v transformujúcich sa a post-konfliktných krajinách.
Forma: odborná príručka
Gestor: OBEP

21. Zvýšenie informovanosti verejností západného Balkánu o euroatlantickej integrácií
Cieľ: Trvalou zahraničnopolitickou prioritou SR je podpora integrácie štátov západného
Balkánu do európskych a euroatlantických zoskupení. Pre tento cieľ je nevyhnutná podpora
verejnosti. Cieľom projektov by malo byť zvyšovanie povedomia o euroatlantickej integrácii
prostredníctvom nástrojov verejnej diplomacie smerom ku kľúčovým cieľovým skupinám
(predstavitelia administratívy, parlamentu, médiá, odborné a akademické kruhy, mimovládny
sektor, laická verejnosť).
Forma: newsletter
Gestor: OBEP, 4TEO
22. Hodnotiaca konferencia zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky 2013
Cieľ: pripraviť konferenciu zameranú na zhodnotenie úspechov zahraničnej a európskej
politiky Slovenskej republiky za rok 2013. Konferencia slúži na výmenu názorov, vedomostí,
skúseností, postojov a argumentov nezávislých expertov a diplomatov.
Forma: Konferencia
Gestor: ANAP
23. Bilaterálne diskusné fóra- s Českom, Poľskom, Maďarskom a Rakúskom
Cieľ: prehĺbiť politický dialóg s hlavnými partnermi SR v EÚ, ako aj vzájomnú komunikáciu
vládnych a mimovládnych expertov. Zámerom je ďalej rozvíjať tieto neformálne diskusné
fóra o kľúčové európske a bilaterálne otázky s Českom, Poľskom, Maďarskom a zahájiť
diskusné fórum s Rakúskom.
Forma: 1 dňový seminár/diskusné fórum a záverečné odporúčania (identifikácia nových
bilaterálnych aktivít so strategickým prvkom).
Gestor: ANAP
24. 70. výročie Slovenského národného povstania v historickom zahranično-politickom
kontexte
Cieľ: Pripomenúť ozbrojené vystúpenie Slovákov proti fašizmu a nacizmu v čase 2.svetovej
vojny. V medzinárodnopolitickom kontexte zdôrazniť význam SNP pri formovaní povojnovej
Európy a v kontakte so zahraničnými partnermi zviditeľniť náš príspevok v boji za
demokraciu a slobodu.
Forma: seminár za medzinárodnej účasti
Gestor: ANAP

