
Návrh tém na 2. výzvu v roku 2014 pre dotačný mechanizmus v oblasti medzinárodných 

vzťahov a zahraničnej politiky SR 

 

1. Aktuálne otázky medzinárodného práva (zborník/ročenka) 

Cieľ: Projekt má podporiť odbornú diskusiu k súčasným otázkam v oblasti medzinárodného 

práva verejného medzi expertmi z akademickej obce a odborníkmi z medzinárodnoprávnej 

praxe, ktorí tak budú mať príležitosť prezentovať výsledky svojej činnosti. Ambíciou projektu 

je prispieť k prehĺbeniu poznania medzinárodného práva a jeho miesta v širšom kontexte 

medzinárodných vzťahov. Výstupom projektu bude vydanie publikácie obsahujúcej odborné 

články, eseje, štúdie, a pod., ktoré môžu byť využité pri spracovávaní širokého spektra 

medzinárodnoprávnych analýz a stanovísk. Publikácia môže byť vydaná v slovenskom, ako i 

anglickom jazyku. 

Gestor: MEPO 

 

2. Branding SR: reflexia značky Slovensko v prostredí sociálnych sietí 

Cieľ: Sociálne siete v prostredí internetu patria aktuálne k hlavným informačným zdrojom 

a kanálom, prostredníctvom ktorých prichádza k šíreniu názorov a utváraniu verejnej mienky. 

Projekt by mal nadviazať na doteraz realizované kroky v procese tvorby brandingu SR 

a pomocou vhodných postupov zabezpečiť na relevantných sociálnych sieťach čo najlepšiu 

vizibilitu pripravených komunikačných posolstiev značky Slovensko.  Úlohou projektu je 

priebežne získavať a vyhodnocovať spätnú väzbu verejnosti k zvoleným posolstvám 

a vypracovať analýzu silných a slabých stránok, vrátane odporúčaní smerom do budúcnosti. 

Forma: analytická štúdia 

Gestor: OVDI 

 

3. Angažovanosť SR v Únii pre Stredozemie a Anna Lindh Foundation v období 

predsedníctva SR v Rade EÚ 

Cieľ: identifikovať a posúdiť možnosti existujúce pre zapojenie štátnych i neštátnych 

organizácií SR do činnosti Únie pre Stredozemie (UpS) a jej partnerskej nadácie Anna Lindh 

Foundation (ALF) v období pred predsedníctvom (2016), v období predsedníctva a v post-

predsedníckom roku (2017) SR v Rade EÚ.   Z aktivít krajín porovnateľných so SR v dobe 

ich predsedníctva v Rade EÚ vygenerovať rámec primeraných aktivít pre SR.  

V štúdii sa zamerať na reálne iniciatívy, ciele, cesty ich dosiahnutia a potrebu finančnej 

participácie slovenských rezortov a MNO v aktivitách oboch organizácií. Analyzovať okruh 

angažovaných ústredných orgánov štátnej správy, formy aktivít a ich pridané hodnoty a 

odhadované finančné náklady. Navrhnúť mechanizmy vzájomnej koordinácie práce pre 

dosiahnutie maxima zo spolupráce štátneho, mimovládneho a súkromného sektora v oboch 

inštitúciách.  

Forma: analytická štúdia  

Gestor: 7TEO 

4. Rozširovanie povedomia o činnosti Vyšehradskej skupiny v širšej verejnosti 

Cieľ: Cieľom projektu bude v súvislosti s ročným predsedníctvom SR vo V4 (júl 2014 – jún 

2015) priblížiť aktuálne priority vyšehradskej spolupráce aj širšej neodbornej verejnosti, ktorá 

danú problematiku pravidelne nesleduje. Vhodným nástrojom by mohla byť séria 3-4 

článkov, prípadne tematická príloha publikovaná v niektorom z mienkotvorných printových 



médií. Uvedený príspevok by mohol byť rozširovaný  aj prostredníctvom internetovej stránky 

MZVaEZ SR, respektíve sociálnych sietí. 

Forma: séria článkov, príloha do printových médií 

Gestor: 2TEO 

 

5. Hodnotenie poskytovania vládnych štipendií študentom rozvojových krajín a analýza 

možností financovania štipendií v prioritných krajinách a sektoroch SlovakAid 

Cieľ: SR poskytuje dlhoročne vládne štipendiá na vysokoškolské a postgraduálne štúdium pre 

študentov z rozvojových krajín (každoročne 48 nových štipendií). Cieľom tejto aktivity je 

podporovať vzdelanosť a prispievať tak k sociálno-ekonomickému napredovaniu rozvojových 

krajín. Otáznou však je návratnosť študentov späť do krajiny pôvodu a využitie 

nadobudnutých vedomostí pre potreby domovskej krajiny. MZVaEZ SR preto plánuje 

prehodnotiť systém poskytovania vládnych štipendií tak, aby lepšie odrážal priority 

rozvojovej politiky SR, minimalizoval „únik mozgov“ a podporoval návrat a využitie 

absolventov v krajine pôvodu. Zároveň je zámerom zaviesť možnosť financovania štipendií 

na verejných vysokých školách v partnerskej krajine, ak sa preukáže uskutočniteľnosť tejto 

aktivity.  

Forma: analytická štúdia 

Gestor: ORPO 

 

6. Zhodnotenie doterajších aktivít vládnych, mimovládnych a podnikateľských 

subjektov v oblasti odovzdávania transformačných skúseností SR partnerským 

krajinám SlovakAid 

Cieľ: Odovzdávanie skúseností SR z reforiem a integračných procesov je kľúčovou aktivitou 

SlovakAid pre krajiny západného Balkánu a Východného partnerstva. Za týmto účelom 

vytvorilo MZVaEZ SR v roku 2011 program CETIR. Okrem rezortu zahraničných vecí 

realizujú aktivity v tejto oblasti aj iné ministerstvá, ostatné ÚOŠS ako aj mimovládne 

organizácie. Zámerom je vytvoriť komplexný Program odovzdávania transformačných 

skúseností, ktorý by, skladajúc sa z viacerých samostatných komponentov, predstavoval 

ucelený programový prístup definujúci ciele, aktivity, nástroje, kapacity, finančné 

prostriedky, spôsob hodnotenia, atď. Pre jeho správne nastavenie je žiadúce vyhodnotiť 

doterajšie aktivity SR a najmä ich pridanú hodnotu pre partnerské krajiny. 

Forma: analytická štúdia 

Gestor: ORPO 

 

7. 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 

8. Prieskum inovačného potenciálu MSP v krajinách EÚ 

Cieľ: Malé a stredné podniky zohrávajú kľúčovú úlohu v ekonomickom vývoji EÚ. Zvlášť 

Európska komisia kladie veľký dôraz na ich prosperitu, čo dokazujú i iniciatívy prijímané na 

úrovni EÚ. Flexibilita malých a stredných podnikov umožňuje rýchle a efektívne využívanie 

najnovších poznatkov výskumu a vývoja, ako aj transferu nových technológií a know-how; 

prináša so sebou potenciál malých a stredných podnikov rýchlo vytvárať nové pracovné 



príležitosti, penetrovať na zahraničné trhy a prispievať tak k hospodárskemu rastu. Na 

podporu rozvoja MSP a urýchlenie ich efektívneho fungovania v podmienkach jednotného 

európskeho trhu vytvorila Európska komisia veľké množstvo podporných nástrojov. 

Efektívna účasť slovenských MSP na novej generácii európskych programov (od 2014) 

nebude možná bez dostatočnej a včasnej informovanosti o zdrojoch podpory, podporovaných 

aktivitách, podmienkach účasti, dostupných databázach a partneroch.  

Štúdia sa má zamerať na prieskum inovačného potenciálu MSP v krajinách EÚ s využitím 

nástrojov finančnej podpory v novom programovacom období z prostriedkov EÚ 

(poradenstvo, konzultácie a podpora MSP v oblasti inovácií na vnútornom trhu EÚ;  

vydávanie publikácií, organizovanie podujatí - školenia, workshopy, informačné a 

konzultačné dni, tréningy pre podnikateľov, zvyšovanie konkurencieschopnosti, online 

marketing, medzinárodná spolupráca atď)     

Forma: elektronická štúdia v slovenskom jazyku  

Gestor: RED1 

9. Analýza podpory exportu v rámci jednotného trhu EÚ s vysokou pridanou hodnotou 

(inovácie, kreatívny priemysel, duševné vlastníctvo)  
Cieľ: Analýza prinesie popis stavu podpory exportu a motívy internacionalizácie vyššie 

uvedených oblastí, identifikuje potenciál exportu týchto tovarov a služieb za účelom rozvoja 

ekonomiky a vytváranie vonkajšieho brandingu krajiny a navrhne politiky a opatrenia na 

zlepšenie súčasného stavu. 

Forma: elektronická štúdia v slovenskom jazyku  

Gestor: RED1 

10. Energetická bezpečnosť SR  

Cieľ: Analýza priorít SR (v oblasti plynárenstva, ropy a elektrickej energie) z pohľadu 

energetickej bezpečnosti.  

Forma: analytická štúdia resp. zborník z konferencie. 

Gestor: RED1 

 

 

11. Bilaterálne diskusné fóra- s Českom, Poľskom 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 a Poľskom a zahájiť diskusné fórum 

s Rakúskom. 

Forma: 1 dňový seminár/diskusné fórum a záverečné odporúčania (identifikácia nových 

bilaterálnych aktivít so strategickým prvkom). 

Gestor: ANAP 

 

12. Výzvy a príležitosti pre Slovenskú republiku do roku 2025 

Cieľ: Spracovať výzvy a príležitosti pre Slovenskú republiku do roku 2025 v zahraničnej 

a európskej politike SR a formulovať odporúčania na dané obdobie. 

Forma: analytická štúdia 

Gestor: ANAP 

 

13. Štúdia: Stav zbrojného priemyslu SR a podmienky uplatnenia jeho produkcie v 

zahraničí  



 

Cieľ: Projekt by priniesol mimovládny pohľad na predmetnú otázku a podporil odbornú 

diskusiu k stavu, štruktúre a perspektívam rozvoja zbrojného priemyslu najmä z pohľadu jeho 

uplatnenia mimo hranice SR. Bude slúžiť ako základ diskusie medzi podnikateľskými 

subjektami/profesnými organizáciami a vládou/administratívou, ktorá by mala viesť k prijatiu 

reálneho postupu na oživenie tohto tradičného slovenského priemyselného odvetvia. Toto 

odvetvie je pri vývozoch charakteristické vysokou mierou zviazanosti so zahraničnou 

politikou SR a ovplyvnené medzinárodným vývojom.   

Štúdia by mala byť seminárom k podmienkam vývozu obrannej techniky do zahraničia 

(licenčné konanie) . 

Projekt by mal priniesť zlepšenie vedomostí slovenských vývozcov obrannej techniky 

a produktov súvisiacich s dodávkami pre ozbrojené zložky štátov o licenčnom konaní a jeho 

zahranično-politických súvislostiach. V spolupráci s MH SR.  

Forma: analytická štúdia, seminár 

Gestor: RED2  

 

14: Cena práce podľa vybraných odvetví za oblasti podľa lokalizácie priemyselných 

parkov, v ktorých sa nachádzajú nie plne využité produkčné kapacity- analytická štúdia  

Cieľ: Analytická informácia bude využitá prostredníctvom ZÚ SR pri riešení konkrétnych 

investičných dopytov zahraničných investorov. Pri rozhodovaní o umiestnení investície 

 v niektorom z priemyselných parkov v SR investori často požadujú informácie o nákladoch 

na pracovnú silu podľa odbornosti.   

Forma: analytická štúdia 

Gestor: POCE 


