PRÍLOHA Č. 3

Návrh tém na výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu v roku 2015
dotačný mechanizmus v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR
1. Porovnanie prioritných prezentačných projektov SR v zahraničí
Cieľ:
Cieľom projektu je realizovať porovnanie systémov riešenia najdôležitejších prezentačných
podujatí (reprezentačné domy na zimných a letných olympijských hrách a svetové výstavy
EXPO) v porovnateľných krajinách – v Českej republike, Rakúsku a Poľsku (forma riadenia,
organizačné zabezpečenie a spôsob financovania). Zároveň má štúdia za cieľ poskytnúť
analýzu uskutočniteľnosti s návrhom modelu riešenia pre Slovenskú republiku, vrátane
návrhu štruktúry rozpočtu a financovania. Štúdia má zároveň analyzovať konkrétne postupy,
ktoré predmetné krajiny uplatňujú s cieľom naplno využiť potenciál kľúčových prezentačných
podujatí (propagácia turizmu, kultúry, prilákanie zahraničných investorov, podpora exportu,
športová diplomacia a ďalšie).
Forma: analytická štúdia
Gestor: SHSP
2. Aktuálne otázky medzinárodného práva
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 v podmienkach MZVaEZ SR využité pri
spracovávaní širokého spektra medzinárodnoprávnych analýz a stanovísk. Publikácia môže
byť vydaná v slovenskom, ako i anglickom jazyku.
Forma: zborník/ ročenka
Gestor: MEPO
3. Napĺňanie cieľov zahraničnej politiky SR v digitálnom prostredí – význam budovania
e-diplomacie
Cieľ:
Cieľom projektu je analytické spracovanie významu budovania a posilňovania digitálnej
diplomacie Slovenskej republiky, využitie všetkých možností sociálnych sietí na realizáciu
cieľov a záujmov zahraničnej politiky SR.
Forma: analytická štúdia
Gestor: TLAČ

4. Branding SR: Kreatívny workshop s aktívnymi zástupcami občianskej spoločnosti
a startupovej komunity
Cieľ:
Ambíciou projektu je rozvíjať komunikáciu MZVaEZ SR s angažovanými zástupcami
občianskej spoločnosti, predstaviteľmi startupov a médií s cieľom zapojiť ich do procesu
tvorby „značky Slovensko“. Aktívni občania a úspešní podnikatelia, ktorí sa vedia presadiť
doma aj v zahraničí, predstavujú dôležitý zdroj pozitívneho vnímania našej krajiny. Výrazný
potenciál je možné identifikovať aj v spolupráci so segmentom inovatívnych startupov, ktorý
sa v SR v posledných rokoch dynamicky rozvíja. Lídri občianskej spoločnosti, osobnosti
z radov startupovej a inovatívnej podnikateľskej komunity a zástupcovia kreatívneho
prostredia disponujú cenným poznatkami z oblasti PR, marketingu a brandingu. Kvalitná
a pozitívne vnímaná značka krajiny im zároveň môže pomôcť pri pôsobení v zahraničí,
vzájomná spolupráca má tak potenciál obojstrannej výhodnosti.
Forma: workshop/seminár
Gestor: OVDI
5. Kybernetická bezpečnosť
Cieľ:
Cieľom projektu je usporiadanie podujatia, respektíve vypracovane odbornej analýzy, k téme
kybernetickej bezpečnosti so zameraním na zefektívnenie koordinácie národného systému
kybernetickej ochrany a obrany SR, a to v súlade s iniciatívami v rámci NATO a EÚ, a
s prihliadnutím na perspektívne možnosti spolupráce v rámci zoskupenia krajín V4. Výsledný
produkt bude využívaný v rámci vypracovania Akčného plánu kybernetickej bezpečnosti SR
a Zákona o kybernetickej bezpečnosti SR. Očakávame, že projekt prispeje k zjednoteniu
procesných postupov a vymedzeniu kompetencií v rámci národného systému kybernetickej
ochrany a obrany SR.
Forma: konferencia/analytická štúdia
Gestor: OBEP
6. Hodnotenie bezpečnostného prostredia v súvislosti z hľadiska Bezpečnostnej stratégie
SR a Európskej bezpečnostnej stratégie
Cieľ:
Zmeny v bezpečnostnom prostredí otvárajú otázku aktuálnosti súčasnej Bezpečnostnej
stratégie SR ako zásadného strategického verejného dokumentu v oblasti bezpečnostnej
politiky štátu. Podobne, viaceré členské štáty EÚ podporujú revíziu Európskej bezpečnostnej
stratégie z roku 2003.
Cieľom projektu je vypracovať odbornú analýzu k hodnoteniu súčasného bezpečnostného
prostredia SR (interné a externé hrozby a riziká), predikcii jeho vývoja a s odporúčaniami pre
definovanie národných bezpečnostných záujmov v strednodobom časovom horizonte.
Predmetný produkt bude využitý v rámci procesu vypracovania novej Bezpečnostnej stratégie
SR a pri tvorbe národných stanovísk v rámci vypracovania Európskej bezpečnostnej stratégie.
Forma: analytická štúdia
Gestor: OBEP

7. SR v jednej dekáde formovania európskej bezpečnosti
Cieľ:
Pri príležitosti výročia vstupu SR do EÚ a jej aktívnej participácie v rámci SBOP by mal
výstup projektu reflektovať hodnotenie napĺňania priorít zahraničnej politiky SR v uplynulom
desaťročí fungovania SBOP, potenciál malých štátov pri budovaní európskych obranných
spôsobilostí a perspektívy ďalšieho smerovania SBOP vo svetle implementácie strategických
priorít stanovených Európskou radou o obrane v decembri 2013 s implikáciami pre SR.
Forma: konferencia so zhrnutím odporúčaní
Gestor: OBEP
8. Reforma bezpečnostného sektora (SSR) – transfer skúseností SR
Cieľ:
Cieľom projektu by malo byť zosumarizovanie slovenských transformačných skúseností
z rôznych oblasti slovenskej reformy bezpečnostného sektora, ako aj slovenských aktivít na
podporu SSR vo svete do prezentačnej príručky v angličtine.
Forma: odborná príručka
Gestor: OBEP
9. 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. Cieľom tejto aktivity je podporovať vzdelanosť a prispievať
tak k sociálno-ekonomickému napredovaniu rozvojových krajín. Otáznou je však návratnosť
študentov späť do krajiny pôvodu a využitie nadobudnutých vedomostí pre potreby
domovskej krajiny.
Cieľom projektu je preto komplexne 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.
Forma: analytická štúdia
Gestor: ORPO
10. 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 MZVaEZ SR je vytvoriť komplexný Program odovzdávania

transformačných skúseností, ktorý by sa skladal z viacerých samostatných komponentov a
predstavoval by ucelený programový prístup definujúci ciele, aktivity, nástroje, kapacity,
finančné prostriedky, spôsob hodnotenia, atď. Cieľom projektu je pre správne nastavenie
tohto programu vyhodnotiť doterajšie aktivity SR a najmä ich pridanú hodnotu pre partnerské
krajiny.
Forma: analytická štúdia
Gestor: ORPO
11. Prezentácia a informovanosť o slovenskom predsedníctve SR v Rade EÚ (SK PRES)
cez spoluprácu s mimovládnymi neziskovými organizáciami a školami
Cieľ:
Cieľom je v súlade s komunikačnou/mediálnou stratégiou SK PRES podnietiť záujem
verejnosti o jednotlivé politiky EÚ a slovenský príspevok na ich formovaní. Domáca laická
verejnosť – vrátane skupín, u ktorých je osobitne potrebné zvýšiť spomínaný záujem (napr.
účasť na voľbách do EP), t.j. aj mladí ľudia – je pritom jedna z kľúčových cieľových skupín
komunikačnej/mediálnej stratégie SK PRES.
Forma: aktivity, ktoré interaktívnym spôsobom priblížia študentom rôzne aspekty EÚ, chod
jej inštitúcií či rolu predsedníckej krajiny. Nemá ísť o štandardné prednášky a semináre, ale o
interaktívne aktivity:
- Simulačné hry rozhodovacích procesov v EÚ – napr. simulácia zasadnutia Európskej rady
- Simulácia kampane pred voľbami do EP – napr. nadizajnovať zaujímavú kampaň (študenti),
ktorá by vyvrcholila pomyselnými voľbami
Súčasťou by mala byť záverečná diskusia, kde by sa zreflektovali ich dojmy, postrehy, lekcie,
ktoré si odnášajú.
Gestor: PRES
12. Národný konvent o Európskej únii
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.
Forma: Organizácia plenárneho zasadnutia NK (máj 2015), organizácia pravidelných
stretnutí 2 pracovných skupín (aktuálne výzvy európskej integrácie, príprava SK PRES 2016)
a workshopov k vybraným témam, organizovanie podujatí v regiónoch (napr. niektoré
zasadnutie pracovnej skupiny, workshop, prednášky na univerzitách a pod.), webová a
mediálna prezentácia.
Gestor: OVZI
13. Prezentácia V4 – sprievodné aktivity k podujatiu „Vyšehradské cyklistické preteky
2015“ v rámci slovenského predsedníctva vo V4
Cieľ:
Cyklistické preteky V4 sa stávajú tradíciou a sú vhodným nástrojom verejnej diplomacie pri
zvyšovaní povedomia verejnosti o zoskupení V4.

Cieľom projektu bude prezentovať zoskupenie V4 u širokej verejnosti počas prebiehajúceho
slovenského predsedníctva (SK V4 PRES), a to konkrétne formou sprievodného podujatia
k nadchádzajúcemu 3. ročníku Vyšehradských cyklistických pretekov. Slovenská etapa
pretekov, ku ktorej majú uvedené sprievodné aktivity vzťahovať, sa bude konať v nedeľu 24.
mája 2015. Dôvodom organizácie sprievodných/podporných podujatí k pretekom je úsilie
znásobiť ich vizibilitu medzi najširšou verejnosťou.
Forma: Sprievodné aktivity by mali tematicky dopĺňať podujatie – mať športový, rodinný,
vzdelávací charakter
Gestor: 2TEO/ODV4
14. Budúcnosť Východného partnerstva v kontexte summitu v Rige v máji 2015
Cieľ:
Zorganizovať seminár/konferenciu predovšetkým zástupcov mimovládnej sféry k téme
budúcnosti Východného partnerstva s cieľom získať pohľad občianskej spoločnosti na budúce
smerovanie projektu, príprava štúdie ako analytického vstupu, prípadne výstupu zo seminára
Forma: seminár/workshop/konferencia, analytická štúdia
Gestor: 3TEO
15. Názov: Strednodobá perspektíva vzťahov EÚ – Ruská federácia
Cieľ:
V dôsledku krízy na východnej Ukrajine došlo k dramatickému zhoršeniu doteraz
„strategických vzťahov“ medzi EÚ a Ruskou federáciou. EÚ a jej ČK dnes stoja pred výzvou
zásadného prehodnotenia vzťahov s RU a modifikáciou doterajších politík EÚ k nemu.
Okrem regionálneho a globálneho zahraničnopolitického a bezpečnostného vplyvu je RU
strategickým dodávateľom fosílnych palív a ďalších surovín a významným hospodárskym
partnerom EÚ.
Forma: konferencia / seminár s medzinárodnou účasťou- strednodobá perspektíva vzťahov
EÚ – Ruská federácia
Gestor: 3TEO
16. Revízia Európskej politiky susedstva (ENP Review)
Cieľ:
Vzhľadom na prebiehajúce diskusie o revízii európskej politiky susedstva ako aj na zmeny
bezpečnostného prostredia v priamom i širšom susedstve EÚ, je cieľom projektu zaoberať sa
problematikou budúcnosti a perspektív európskej politiky susedstva (aj výhľadovo
v súvislosti s SK PRES v Rade EÚ)
Forma: štúdia/analýza pracovné stretnutie/workshop so zástupcami MVO/think tankov
(samostatne alebo v rámci projektov Národný konvent/Slovenské bezpečnostné
fórum/Globsec)
Gestor: SZBP
17. Hodnotiaca konferencia zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky 2014
Cieľ:
Cieľom projektu je pripraviť konferenciu zameranú na zhodnotenie úspechov zahraničnej
a európskej politiky Slovenskej republiky za rok 2014. Konferencia slúži na výmenu názorov,
vedomostí, skúseností, postojov a argumentov nezávislých expertov a diplomatov.

Forma: Konferencia
Gestor: ANAP
18. Bilaterálne diskusné fóra- s Českom, Poľskom, Maďarskom, Nemeckom a
Ukrajinou
Cieľ:
Cieľom projektu je 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, Nemeckom a Ukrajinou.
Forma: 1 dňový seminár/diskusné fórum a záverečné odporúčania (identifikácia nových
bilaterálnych aktivít so strategickým prvkom).
Gestor: ANAP

