Návrh tém na 2. výzvu v roku 2013 pre dotačný mechanizmus v oblasti medzinárodných
vzťahov a zahraničnej politiky SR
1. Prehlbovanie európskej integrácie a jej ďalšie smerovanie
Cieľ: Cieľom je rozšírenie diskusie o aktuálnych procesoch prehlbovania európskej
integrácie, rozšírenie vedomostí o EÚ a stimulovanie záujmu o európske témy v radoch širšej
verejnosti.
Forma: semináre, konferencie so spracovaním záverov a odporúčaní, propagačné aktivity –
diskusie, workshopy, prednášky (s dôrazom na regióny SR), resp. analytické štúdie.
Gestor: OVZI, ANAP
2. Priblíženie aktivít a budovanie porozumenia a podpory OSN prostredníctvom
mimovládnych organizácií na národnej a regionálnej úrovni.
Cieľ: Cieľom je vytvoriť prehľad mimovládnych organizácií resp. zmapovanie angažovanosti
tretieho sektora na presadzovaní cieľov a princípov OSN a približovaní jej práce občanom
SR.
Forma: vypracovanie analýzy a navrhnutie opatrení s cieľom identifikovať možnosti
posilnenia spolupráce MZVaEZ s MVO v oblasti propagácie aktivít OSN na národnej úrovni.
Gestor: OSNO
3. Analýza legislatívneho prostredia v krajinách EÚ a porovnanie so SR pri využívaní
súkromných zdrojov pri aktivitách zahraničnej služby
Cieľ: V súvislosti s prípravou predsedníctva SR v Rade EÚ ako aj ďalšími aktivitami
zahraničnej služby a snahou o zefektívnenie nakladania s verejnými prostriedkami je cieľom
štúdie porovnanie možností využitia súkromných zdrojov pri pripravovaných aktivitách
rezortu ako aj rozsah možnej reklamy pre sponzorov jednotlivých aktivít. Cieľom je
preverenie legislatívnych možností v oblasti využitia súkromných zdrojov vo vybraných
krajinách EÚ, komparácia príslušnej legislatívy s legislatívou SR a návrh možného riešenia
v podmienkach SR. Príkladom môže byť prax členských krajín EÚ so skúsenosťou
predsedníctva v Rade EÚ, ktoré umožnili súkromným subjektom zverejnenie ich loga na
propagačných materiáloch.
Forma: analytická štúdia
Gestor: FINO
4. Možnosti zintenzívnenia spolupráce medzi SR a krajinami regiónu južnej Afriky
Cieľ: Možnosti zintenzívnenia ekonomickej spolupráce, exportného potenciálu a investícií
Nadviazanie na staršie stratégie, zohľadnenie súčasného vývoja a stanovenie východísk pre
realizáciu relevantných politík voči regiónu
Forma: analýza v elektronickej forme
Gestor: 6TEO
5. Potenciál spolupráce SR a krajín GCC
Cieľ: Stanoviť možnosti a priority primárne ekonomickej spolupráce SR s krajinami GCC
a jej stratégiu. Tušený rozsiahly latentný potenciál ekonomickej spolupráce. Zhodnotenie
doterajších vzťahov, zhodnotenie doterajších rezerv a charakteristika budúcich možností
spolupráce, vypracovanie strategických priorít a postupov.
Forma: analýza (v elektronickej podobe), prezentácia odporúčaní
Gestor: 6TEO

6. Zmapovanie potenciálu posilnenia spolupráce SR s krajinami regiónu juhovýchodnej
Ázie (Laos, Vietnam, Kambodža)
Cieľ: Cesty využitia posilnenej politickej a sektorálnej spolupráce ponúkajúce sa v rámci
rozpracovaných dohôd vyplývajúcich z pracovných návštev predstaviteľov SR v regióne
v roku 2013
Zhodnotenie potenciálu spolupráce v strednodobej a dlhodobej rovine v oblasti regionálnej
spolupráce (delta rieky Mekong), obchodnej a ekonomickej, rozvojovej a bezpečnostnej
spolupráce
Forma: analýza v elektronickej forme
Gestor: 6TEO
7. Analýza dopadov vykonávania zahraničnej služby v oblasti konzulárnej agendy na
psychickú stránku jej pracovníkov
Cieľ: Na základe analýzy spracovať návrh metodického postupu a spôsobu zlepšenia prípravy
pracovníkov pre oblasť konzulárnej služby na zvládnutie konfliktných a krízových situácií,
ktoré sa najčastejšie vyskytujú v priamom kontakte so žiadateľmi o konzulárne služby (napr.
zvládanie konfliktných situácií pri zamietnutí víz, odmietnutí poskytnutia finančnej pomoci,
atď.)
Forma: analytická štúdia
Gestor: KONZ, OSUR/AKAD
8. Aktuálna otázka medzinárodného práva - ratifikácia a implementácia „Kampalských
dodatkov“ k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu
Cieľ: MZVaEZ SR plánuje v roku 2013 predložiť na vnútroštátne schvaľovacie konanie návrh
na ratifikáciu tzv. „Kampalských dodatkov“ k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného
súdu. Ratifikácia a implementácia dodatkov aktuálne rezonuje ako téma medzinárodného
práva. Dodatkami sa rozširuje jurisdikcia Medzinárodného trestného súdu vo vzťahu
k zločinu agresie a vojnovým zločinom. Cieľom projektu vytvoriť priestor na odbornú
diskusiu k otázkam súvisiacim s ratifikačným procesom a implementáciou dodatkov.
Forma: odborný seminár alebo workshop
Gestor: MEPO
9. Skúsenosti mimovládnych organizácií, neziskového sektora a univerzít v SR
z využívania grantovej činnosti Medzinárodného vyšehradského fondu/MVF (malé,
štandardné a strategické granty a z ostatných programov), návrhy a odporúčania do
budúcnosti na skvalitňovanie slovenskej participácie v činnosti a aktivitách MVF.
Cieľ: Uvedená téma je jednou z 3 priorít SR predsedníctva v MVF v roku 2013.
Cieľom je zdieľanie skúseností expertov z V4 spolupráce a primárne z realizácie grantov
a projektov MVF. Účelom je predložiť námety a odporúčania na ďalšie zlepšovanie
a zefektívňovanie participácie slovenských MVO/neziskových organizácií a univerzít na
aktivitách MVF. Od účastníkov - prijímateľov grantov (ktorí už majú skúsenosti s MVF) sa
očakáva spätná väzba a návrhy na zlepšenie grantovej činnosti, ktoré budú využité v závere
aktuálneho SK predsedníctva v MVF a tiež odovzdané/aplikované v riadiacej činnosti
výkonnej riaditeľky MVF. Miesto realizácie my mohli byť Košice alebo Prešov.
Forma: okrúhly stôl alebo seminár
Gestor témy: 2TEO/ODV4

10. zasadnutie SR/ČR a SR/PR diskusného fóra.
Cieľ: Cieľom diskusného fóra 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.
Forma: 1 dňový seminár/diskusné fórum a záverečné odporúčania (identifikácia nových
bilaterálnych aktivít so strategickým prvkom).
Gestor témy: ANAP
11. Praktické možnosti posilnenia demokratickej legitimity EÚ
Cieľ: Proces posilňovania hospodárskej a menovej únie EÚ sa dotýka aj otázky demokratickej
legitimity a zodpovednosti (tzv. IV. pilier). Pripravované reformy nebudú úspešné, ak nebude
paralelne posilnená aj legitimita prijímaných rozhodnutí, resp. inštitúcií. V širšom kontexte
ide tiež o celkovú podporu európskemu projektu zo strany verejnosti.
Forma: vypracovanie analýzy (v elektronickej podobe), ktorá bude hodnotiť praktické
možnosti posilnenia demokratickej legitimity:
1/ v rámci existujúceho zmluvného rámca a
2/ zmenou zakladajúcich zmlúv.
Gestor: OVZI (ANAP)
12. Diskusné podujatia k Transatlantickému obchodnému a investičnému partnerstvu
medzi EÚ a USA
Cieľ: Informovať a zvýšiť povedomie súkromného sektora o TTIP a pozitívnom potenciáli
TTIP pre hospodárstvo SR, ako aj získať spätnú väzbu súkromného sektora ohľadom TTIP,
predovšetkým čo sa týka možností prehĺbenia zahraničného obchodu SR s USA (najmä
vývozu SR do USA). Vďaka vytvoreniu transatlantickej zóny voľného obchodu má TTIP
potenciál zvýšiť obchodnú výmenu medzi USA a EÚ. Účastníkmi a primárnou cieľovou
skupinou projektu sú zástupcovia podnikateľskej sféry, najmä subjekty zamerané na vývoz
mimo SR, hlavne do USA. Inštitúcia, ktorej bude udelený grant v pôsobnosti MZVaEZ SR
bude zodpovedná, v konzultácii s gestorskými odbormi MZVaEZ a ZÚ USA v Bratislave,
zorganizovať diskusné podujatia, vrátane identifikácie tém, rečníkov a hostí, ktorí by sa mali
diskusie zúčastniť.
Forma: realizácia série diskusných podujatí (seminárov a workshopov) k téme
pripravovaného Transatlantického obchodného a investičného partnerstva (TTIP) medzi EÚ
a USA, súhrnná správa obsahujúca hlavné postrehy
Gestor: 5TEO a RED1
13. Prieskum inovačného potenciálu slovenských MSP (malých a stredných podnikov)
Cieľ: Štúdia obsahujúca zoznam firiem, inštitúcií, klastrov, s inovačným kapacitami a knowhow, ktoré majú patenty a potenciál rásť. Štúdia by slúžila ako ponuka/katalóg pre
zahraničných investorov, resp. pre spoločné projekty so zahraničnými subjektmi v oblasti
výskumu a vývoja
Forma: analytická štúdia, workshop
Gestor: SHSP
14. Analýza zapojenia ústredných orgánov štátnej správy SR do druhej multilaterálnej
platformy Východného partnerstva EÚ (Ekonomická integrácia a zbližovanie
s politikami EÚ)
Cieľ: Získať komplexný prehľad o zapojení rezortov do druhej platformy spolupráce v rámci
programu Východného partnerstva. Cieľom projektu je porovnať projekty druhej
multilaterálnej platformy, ktoré realizujú ostatné členské štáty EÚ so zapojením subjektov zo

SR a navrhnúť vstup slovenských subjektov do vhodných projektov, ako aj navrhnúť
prípadný projekt/projekty, ktorého nositeľom by bola slovenská strana.
Forma: analytická štúdia
Gestor: RED2 v spolupráci s EUPO
15. Príručka pre slovenských exportérov (západný Balkán)
Cieľ: Vytvoriť príručku, čo by mal podnikateľ v zahraničnom obchode vedieť o teritóriu
západného Balkánu, ak by tam chcel podnikať. Cieľom je uľahčenie pri prieniku do teritória,
orientované najmä pre MSP. Príručka by mala obsahovať nielen teritoriálne informácie
a špecifiká, ale aj postup, modality financovania obchodných a investičných aktivít, využitie
EÚ fondov, prístupy cez verejného obstarávanie alebo cez nástroje EÚ.
Forma: analytická štúdia
Gestor: SHSP
16. Perspektívy a výzvy regionálnej spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany
Cieľ: Posúdiť optimálne možností a formy bezpečnostnej a obrannej spolupráce v rámci
regionálneho zoskupenia V4/s pobaltskými štátmi/so štátmi Západného Balkánu. Prispieť
k formulácii modalít efektívneho využitia všetkých nástrojov medzinárodného krízového
manažmentu (civilné a vojenské operácie a misie, rekonštrukčné a stabilizačné aktivity,
rozvojová a humanitárna pomoc), ktorý je jednou z dlhodobých priorít zahraničnej politiky
SR. Realizovať aktivity, ktoré by viedli k posilneniu spolupráce a k formovaniu konsenzu
v otázkach bezpečnosti a obrany na národnej aj na medzinárodnej úrovni.
Forma: konferencia, prednášky, analytická štúdia, odporúčania
Gestor: OBEP
17. Vizuálne stvárnenia komunikačných posolstiev brandingu SR
Cieľ: Projekt by mal nadviazať na doteraz realizované kroky MZVaEZ SR súvisiace
s kompetenciou rezortu koordinovať jednotnú prezentáciu SR v zahraničí. Jeho cieľom je
vytvoriť vizuálne stvárnenia hlavných komunikačných posolstiev brandingu SR, vrátane loga
a grafiky. Od projektového tímu sa očakáva spolupráca s členmi Pracovnej skupiny pre
koordinovanú prezentáciu SR v zahraničí, ktorá pôsobí v rámci Rady vlády SR pre podporu
exportu a investícií. Výstupom projektu má byť odborná štúdia vychádzajúca z prioritných
potrieb rezortu diplomacie v oblasti brandingu a zohľadňujúca spätnú väzbu relevantných
segmentov spoločnosti.
Forma: analytická štúdia
Gestor: OVKD

