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VÝSKUMNÉ CENTRUM SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE ZAHRANIČNÚ POLITIKU 

ÚVOD 

 

ROK 2018 PRINIESOL V IACERO VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ, KTORÉ NÁM POSKYTLI 

PRÍLEŽITOSŤ UVAŽOVAŤ  O HISTORICKOM KONTEXTE SÚČASNÉHO 

MEDZINÁRODNÉHO POSTAVENIA SLOVENSKA A JEHO ZAHRANIČNEJ POLIT IKY.  

100 ROKOV OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 1918 NÁM 

PRIPOMENULO INŠTITUCIONÁLNE ZÁKLADY VZNIKU SLOVENSKEJ DIPLOMACIE. 

V ČERNÍNSKOM PALÁCI V PRAHE I ČESKOSLOVENSKEJ DIPLOMATICKEJ SLUŽBE 

VYRÁSTLO MNOŽSTVO ŠPIČKOVÝCH SLOVENSKÝCH  DIPLOMATOV. NA 

ČESKOSLOVENSKÝCH ZÁKLADOCH STOJÍ I SÚČASNÁ SLOVENSKÁ DIPLOMACIA OD 

ROKU 1993. POUČNÉ JE  PRIPOMENÚŤ SI ZAHRANIČNOPOLITICKÝ ODKAZ  PRVÉHO 

ČS. PREZIDENTA T.G. MASARYKA, KTORÝ NA JEDNEJ STRANE VÝZNAMNE PRISPEL K 

ZÁNIKU RAKÚSKO-UHORSKA A DOCIELIL VZNIK SAMOSTATNÉHO ŠTÁTU, AVŠAK, 

VEĽMI DOBRE SI UVEDOMOVAL ZODPOVEDNOSŤ ČESKOSLOVENSKA ZA STABILITU 

STREDOEURÓPSKEHO PRIESTORU A  PRE ČS. ŠTÁT DOSLOVA ŽIVOTNÚ 

NEVYHNUTNOSŤ REGIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE. NADVIAZAL NA NEHO I POSLEDNÝ ČS. 

PREMIÉR A  VÝZNAMNÝ SLOVENSKÝ POLITIK MILAN HODŽA, KTORÝ PRIŠIEL 

S NÁVRHOM SFORMOVANIA FEDERÁCIE V  STREDNEJ EURÓPE. V  KAŽDOM PRÍPADE, 

ODKAZ PRE SÚČASNÚ ZAHRANIČNÚ POLITIKU SLOVENSKA JE ZREJMÝ: REGIONÁLNA 

SPOLUPRÁCA JE KĽÚČOVÁ PRE DLHODOBÉ ZABEZPEČENIE ZÁUJMOV SLOVENSKA. 

V ZAHRANIČNEJ POLITIKE STAVIAME NA TÝCH  ISTÝCH ZÁKLADOCH AKO SVOJHO 

ČASU STAVALI MASARYK  I HODŽA.  

80. VÝROČIE MNÍCHOVSKEJ DOHODY Z ROKU 1938 A 50. VÝROČIE OKUPÁCIE 

ČESKOSLOVENSKA VOJSKAMI VARŠAVSKEJ ZMLUVY V ROKU 1968 NÚTIA ZAMYSLIEŤ 

SA NAD TÝM, AKÁ BY MOHLA BYŤ BUDÚCNOSŤ SLOVENSKA V EURÓPE BEZ EÚ 

A NATO. BEZ SPOLOČNÉHO PROJEKTU EURÓPSKEJ INTEGRÁCIE POSTAVENEJ NA 

PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH PRAVIDLÁCH GARANTUJÚCICH ROVNOSŤ EURÓPSKYCH  

ŠTÁTOV BEZ OHĽADU NA  ICH ROZLOHU, EKONOM ICKÝ POTENCIÁL ALEBO  VEĽKOSŤ 

OZBROJENÝCH SÍL, MNÍCHOV 1938 I OKUPÁCIA  ČESKOSLOVENSKA  V ROKU 1968 

SLÚŽIA AKO NÁZORNÉ UKÁŽKY FUNGOVANIA EURÓPSKEHO KONCERTU VEĽMOCÍ, 

V KTOROM MALÉ KRAJINY JEDNODUCHO NEMAJÚ MIESTO. AK, TAK IBA V POZÍCII 

SATELITOV. OBIDVE VÝROČIA SVEDČIA O  ILUZÓRNOSTI PREDSTAVY O 

NEUTRÁLNOM A  NEANGAŽOVANOM SLOVENSKU. ALTERNATÍVOU VOČI EÚ A  NATO 

PRE SLOVENSKO JE IBA EURÓPA „MNÍCHOVSKÝCH“ A „MOSKOVSKÝCH“ ZRÁD.  

70. VÝROČIE KOMUNISTICKÉHO PREVRATU V  ČESKOSLOVENSKU V ROKU 1948 A 20. 

VÝROČIE OD KONCA MEČ IARIZMU NA SLOVENSKU V ROKU 1998 HOVORIA 

O KRITICKOM VÝZNAME VNÚTORNEJ POLITIKY PRE ZAHRANIČNÚ POLITIKU 
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KAŽDÉHO ŠTÁTU. KOMUNISTICKÝ REŽIM PO 2. SVETOVEJ VOJNE I MEČIARIZMUS 

V 90. ROKOCH UKAZUJÚ, AKO MÔŽE VNÚTORNÁ POLITIKA SPÔSOBIŤ 

MEDZINÁRODNÚ IZOLÁCIU A SATELIZÁCIU KRAJINY. TO ISTÉ SA TÝKA  

I FUNGOVANIA SLOVENSKÉHO ŠTÁTU POČAS 2. SVETOVEJ VOJNY. VŠETKY POKUSY 

O PRESADENIE AUTORITATÍVNEHO POLITICKÉHO  REŽIMU V  NAŠICH DEJINÁCH 

NIELENŽE OSLABILI MEDZINÁRODNÉ POSTAVENIE SLOVENSKA, ALE SPÔSOBILI JEHO 

PREMENU NA VAZALSKÝ ŠTÁT. MALI BY SME NA  TO PAMÄTAŤ.  

V ROKU 2018 SME SI PRIPOMENULI I 25. VÝROČIE ZALOŽENIA SLOVENSKEJ 

SPOLOČNOSTI PRE ZAHRANIČNÚ POLITIKU (SFPA) A 23 ROKOV ČINNOSTI 

VÝSKUMNÉHO CENTRA SFPA. PROSTREDNÍCTVOM VÝSKUMU, PUBLIKÁCIÍ,  

ORGANIZOVANIA ODBORNÝCH PODUJATÍ A  ÚČASTI VO VEREJNEJ DISKUSII SA 

SNAŽÍME O FORMOVANIE TAKEJ ZAHRANIČNEJ POLITIKY SR, KTORÁ NEZABÚDA NA 

POUČENIA Z  NAŠEJ MINULOSTI. 

 

ALEXANDER DULEBA 

 RIADITEĽ RC SFPA  
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A. SÚHRNNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI V ROKU 2017 

Zhrnutie 

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. (ďalej v texte RC SFPA) 

v roku 2018 realizovalo 29 projektov, v rámci ktorých sa uskutočnilo 5 medzinárodných 

konferencií, 13 medzinárodných workshopov a 2 domáce konferencie. V rámci rozvojových 

projektov sme zorganizovali 21 odborných podujatí v zahraničí, predovšetkým v Severnom 

Macedónsku a Moldavsku. Zároveň sme zorganizovali 37 diskusných a vzdelávacích podujatí 

pre slovenskú verejnosť. 

RC SFPA v roku 2018 vydalo spolu 8 publikácií, vrátane Ročenky zahraničnej politiky SR 2017, 

dve dvojčísla časopisu International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs), dve publikácie 

v rámci edície Štúdie k medzinárodným otázkam a tri samostatné publikácie mapujúce 

bilaterálne vzťahy Slovenska s Nemeckom, USA a Kanadou. Časopis Zahraničná politika 

vychádza od roku 2014 ako internetový portál (http://zahranicnapolitika.dennikn.sk) 

venovaný aktuálnym otázkam medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR. Okrem 

popularizačných a analytických článkov, ktoré boli zverejnené v roku 2018, experti RC SFPA 

nahrali pre portál 8 video komentárov k aktuálnym otázkam medzinárodných vzťahov. RC 

SFPA sa podieľalo i na vydaní 12 čísiel mesačníka Newsletter Direct Europe Prešov.   

Pre potreby Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) sme v roku 

2018 vypracovali 5 analytických materiálov s odporúčaniami v rámci projektov podporených 

dotačnou schémou ministerstva, vrátane analýzy dopadov Brexitu na slovenskú ekonomiku a 

odporúčaní pre ďalší rozvoj vzťahov s Nemeckom, Českom, Ukrajinou a Ruskom, ktoré sme 

vypracovali na základe rokovaní bilaterálnych diskusných fór. Bilaterálne diskusné fóra 

s uvedenými krajinami, rovnako i s Poľskom a Maďarskom sa stali prínosným prvkom 

bilaterálnych vzťahov SR s týmito krajinami. Bilaterálna reflexná skupina s Nemeckom zohráva 

významnú úlohu v štruktúrovanom dialógu, na ktorom sa dohodli vlády SR a SRN. Pre MZVaEZ 

SR sme v roku 2018 vypracovali návrh odporúčaní pre postupy pri riešení zamrznutých 

konfliktov počas predsedníctva SR v OBSE v roku 2019 a zorganizovali medzinárodný odborný 

seminár venovaný riešeniu krízy vo východnej Ukrajine. Naši experti vypracovali texty do 

ďalších 5 odborných publikácií, ktoré vydali partnerské inštitúcie v zahraničí v rámci realizácie 

spoločných projektov. 

Do verejnej diskusie o európskych témach sme v roku 2018 prispeli zorganizovaním 30 

verejných diskusií zorganizovaných v rámci projektu Café Európa, ktoré sa uskutočnili 

v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline a Banskej Bystrici. Projekt realizujeme v spolupráci so 

Zastúpením Európskej komisie v SR od roku 2014. Za posledných 5 rokov sa v rámci projektu 

uskutočnilo už takmer 150 verejných diskusií o európskych témach v Bratislave a slovenských 

regiónoch. V roku 2018 regionálna kancelária SFPA v Prešove prevzala funkciu informačného 

centra Europe Direct pre Prešovský samosprávny kraj. S podporou RC SFPA zorganizovala 4 

http://zahranicnapolitika.dennikn.sk/
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odborné podujatia venované politikám EÚ (GDPR, doprava, cezhraničná spolupráca, granty 

pre samosprávy) a zorganizovala viacero informačných a vzdelávacích podujatí pre verejnosť, 

vrátane v rámci osláv Dňa Európy v Prešove, vedomostnej súťaže pre stredoškolákov v rámci 

projektu podporeného Európskou komisiou Mladý Európan a pod.    

V roku 2018 sme pokračovali v regionálnej spolupráci s partnermi z krajín V4. V rámci projektu 

Think Visegrad, ktorý RC SFPA koordinuje, boli v roku 2018 vypracované 4 dlhodobé a 12 

krátkodobých analýz na základe objednávok ministerstiev zahraničných vecí krajín 

predsedajúcich V4. V rámci toho istého projektu sme spolu s partnermi zorganizovali 8 

štipendijných pobytov pre expertov z iných krajín v krajinách V4. V rámci projektu Civil 

Servants Mobility Program podporeného takisto Medzinárodným vyšehradskym fondom boli 

zorganizované študijné pobyty pre 22 expertov z Ukrajiny a 20 expertov z Čiernej Hory (RC 

SFPA pripravilo program pre 5 ukrajinských expertov zameraný na regulácie v energetike).  

Podieľali sme sa tiež na usporiadaní V4 Presidency Mid-Term Conference, takisto na 

implementácii ďalšej fázy projektu Think Visegrad in Brussels.  

V roku 2018 sme sa stali partnerom projektu Visegrad Energy Think Tanks Platform, ktorý 

koordinuje REKK (Budapešť) s cieľom mobilizovať expertízu krajín V4 pre potreby decíznej 

sféry a rozvoja regionálnej spolupráce v oblasti energetiky. Naši experti sa podieľali na 

vypracovaní 4 krátkodobých analýz platformy a vypracovaní hodnotiacej správy o stave 

energetického sektora krajín V4, ktorá by mala začať vychádzať pravidelne ako ročenka.  

V roku 2018 sme zrealizovali rozvojové projekty s podporou SlovakAid, USAID a EuropeAid  

v Moldavsku a Severnom Macedónsku. Gagauzian Modernization Convention v Moldavsku 

bol zameraný na zvýšenie participácie mladých lídrov pri tvorbe verejných politík Gagauzskej 

autonómie v Moldavsku. V Severnom Macedónsku sme etablovali projekt Národný konvent 

o EÚ, ktorý slúži na prípravu krajiny na začatie prístupových rokovaní s EÚ. Vďaka projektu 

Národný konvent o EÚ resp. použitiu jeho know how sa nám podarilo v týchto krajinách 

inštitucionalizovať verejnú debatu o reformách a integrácii do EÚ na báze partnerstva 

vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií; posilniť expertné kapacity 

vládneho i mimovládneho sektora v týchto krajinách v témach týkajúcich sa fungovania 

inštitúcií a legislatívy EÚ; zapojiť širšiu verejnosť vrátane regionálnych zástupcov do tvorby 

národných politík a pozícií v agende európskej integrácie prostredníctvom vytvorenia 

národných sektorových EÚ komunít, a takisto sa podarilo zabezpečiť transfer slovenského 

know-how z oblasti budovania demokratických inštitúcií, reforiem a harmonizácie národnej 

legislatívy s legislatívou EÚ.  

Medzi vrcholné podujatia, ktoré sme zorganizovali v roku 2018, patril XVIII. ročník  Hodnotiacej 

konferencie zahraničnej a európskej politiky SR za rok 2017, ktorá sa uskutočnila 11. apríla 

2018 za účasti predsedu vlády SR Petra Pellegrini, predsedu NR SR Andreja Danka, ministra 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ďalších významných 

rečníkov, vrátane bývalých ministrov zahraničných vecí SR Eduarda Kukana, Pavla Hamžíka 
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a Pavla Demeša. Konferencia sa už tradične teší mimoriadnej pozornosti zahraničnopolitickej 

komunity SR i diplomatického zboru. Ďalším vrcholným podujatím bol 12. ročník 

Stredoeurópskej energetickej konferencie (CEEC), ktorá sa konala v dňoch 18.11.-20.11. 2018. 

Konferencia sa stala súčasťou oficiálneho programu predsedníctva SR vo V4 (2018-2019) 

a bola spojená s rokovaním ministrov pre energetiku krajín V4. Na konferencii vystúpilo 70 

rečníkov a zúčastnilo sa na nej 396 účastníkov zo 42 krajín. Konferencia CEEC sa stala jedným 

z najprestížnejších a najväčších energetických podujatí v regióne strednej Európy. Tradičnou 

sa už stala i medzinárodná konferencia na aktuálne témy európskej integrácie. 11. októbra 

2018 sa uskutočnilo už jej trináste pokračovanie pod názvom EÚ v roku 2017: môže byť Európa 

úspešná po voľbách do Európskeho parlamentu? za účasti podpredsedu Európskej komisie 

Maroša Šefčoviča, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka 

a popredných domácich i zahraničných expertov na otázky inštitúcií a politík EÚ.  

Podrobný prehľad uskutočnených projektov RC SFPA a ich výstupov v roku 2018 sa nachádza 

v ďalších častiach tejto správy. 
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I. Výskumné programy a odborné podujatia 

1. Európske záležitosti 

 

Názov projektu EÚ v roku 2018: môže byť Európa úspešná po voľbách do Európskeho 

parlamentu? 

Koordinátor  Vladimír Bilčík 

Partneri Zastúpenie EK v SR, Nadácia Friedricha Eberta, Ekonomická univerzita v 

Bratislave, EURACTIV Slovensko 

Náklady projektu 8 794 eur (spolufinancované Zastúpením EK a Nadáciou Friedricha 

Eberta) 

Charakteristika 11. októbra  2018 sa uskutočnil 13. ročník pravidelnej konferencie RC 

SFPA o stave EÚ a jej budúcnosti v kontexte diskusie o budúcnosti 

Európy, ktorú spustila Európska komisia v marci 2017. Rokovanie 

konferencie sa zameralo na analýzu európskej politiky po 

septembrovom prejave Jean-Claude Junckera o stave únie s cieľom 

identifikovať cesty vedúce k naplneniu Junckerovej ambície, aby sa EÚ 

stala globálnym finančným a hospodárskym hráčom i účinným 

bezpečnostným aktérom svetovej politiky. Načasovanie konferencie 

umožnilo diskutovať o hlavných úspechoch i nenaplnených cieľoch 

aktuálnej Európskej komisie. Podujatie takisto poskytlo priestor pre 

debatu o politickej budúcnosti EÚ po Brexite a vo svetle rastúcich 

populistických hnutí naprieč kontinentom pred európskymi voľbami v 

máji 2019. Na konferencii vystúpili Miroslav Lajčák, minister 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Maroš Šefčovič, 

podpredseda Európskej komisie, Ivan Štefanec, poslanec Európskeho 

parlamentu a ďalší významní rečníci. 

Výstup medzinárodná konferencia, Bratislava (aula Ekonomickej univerzity v 

Bratislave), 11. október 2018. Výber mediálnych ohlasov (špeciál 

EurActiv.sk): 

https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/special_report/konferencia-

eu-v-roku-2018/ 

 

 

https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/special_report/konferencia-eu-v-roku-2018/
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/special_report/konferencia-eu-v-roku-2018/
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Názov projektu VII. Slovensko-nemecká reflexná skupina 

Koordinátor Vladimír Bilčík 

Partneri MZVaEZ, Stiftung Wissenschaft und Politik, Nadácia Friedricha Eberta 

Náklady projektu 1 672 eur (spolufinancované Nadáciou Friedricha Eberta 

a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR) 

Charakteristika 10. decembra 2018 sa v Bratislave (kongresová sála MZVaEZ SR) 

uskutočnilo siedme rokovanie slovensko-nemeckej reflexnej skupiny, 

ktorej cieľom je podporiť otvorenú diskusiu (Chatham House Rule) 

expertov a praktikov o prioritách a záujmoch oboch krajín v EÚ. Za účasti 

diplomatov a odborníkov oboch krajín sa konala veľmi otvorená diskusia 

o strategických problémoch európskej politiky a budúcnosti EÚ v 

kontexte Brexitu, blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu a 

rastúcemu populizmu v strednej Európe i v ďalších členských krajinách 

únie. Ďalšou témou rokovania bolo pokračovanie politiky rozširovania 

EÚ a spolupráca s krajinami západného Balkánu. Podujatie uzavreli 

štátny tajomník František Ružička a nemecký štátny tajomník Michael 

Roth. Diskusia bola aj o budúcom postavení reflexnej skupiny v rámci 

nového štruktúrovaného dialógu medzi oboma krajinami, pričom táto 

skupina by mala mať úlohu rámcovať štruktúrovaný dialóg 

strategickými, prierezovými témami. 

Výstup Výstupom projektu bola interná analytická správa správa pre MZVaEZ 

SR o priebehu, záveroch a odporúčaniach z diskusie. Vzhľadom na 

povahu podujatia (Chatham House Rule) je výstup neverejný. 

 

Názov projektu Hospodárske a sociálne vplyvy brexitu na slovenskú ekonomiku 

Koordinátor Vladimír Bilčík 

Partneri MZVaEZ SR (grant č. MVZP/2018/27) 

Náklady projektu 5 370 eur (z toho 5 070 eur z dotácie MZVaEZ SR) 

Charakteristika Cieľom projektu bolo vypracovať analýzu o ekonomických a sociálnych 

dopadoch brexitu na Slovensko a zároveň podnietiť odbornú diskusiu na 

túto tému. 

Výstup Odborná analytická štúdia pre potreby MZVaEZ SR 
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Odborný seminár: Bratislava (Kongresová sála MZVaEZ SR), 4.12.2018. 

Viac informácii o podujatí je k dispozícii na internetovej stránke SFPA: 

http://www.sfpa.sk/event/je-slovensko-pripravene-na-

brexit/#program    

 

Názov projektu Roundtable with the UK on future relations in foreign and defence 

policy 

Koordinátor Vladimír Bilčík, Tomáš Strážay 

Partneri Veľvyslanectvo Veľkej Británie v SR 

Náklady projektu 2 679 eur (financované Veľvyslanectvom Veľkej Británie v SR)  

Charakteristika Cieľom okrúhleho stola za účasti expertov zo Slovenska a Veľkej Británie 

bolo diskutovať o budúcej spolupráci medzi Veľkou Britániou a SR v 

oblasti zahraničnej politiky a obrany po brexite. 

Výstup Medzinárodný odborný seminár: Bratislava (Hotel Falkensteiner), 

15.3.2018. Informácia o programe je k dispozícii na internetovej 

stránke SFPA: http://www.sfpa.sk/wp-content/uploads/2018/03/UK-

seminar_15.3.2018.pdf   

 

Názov projektu Towards a Citizens’ Union (2CU) 

Koordinátor Vladimír Bilčík, Patrik Kováč 

Partneri European Policy Institutes Network (EPIN, Brusel) vedúca organizácia, 

18 partnerských inštitútov z členských krajín EÚ   

Podpora Európska komisia – Erasmus+ Jean Monnet Programme 

Náklady projektu 6 765 eur  

Charakteristika Cieľom projektu je mobilizovať expertnú kapacitu partnerských 

inštitútov so zámerom prispieť do diskusie o budúcnosti EÚ, analyzovať 

národné debaty o EÚ v členských krajinách, rovnako ako i spôsoby ako 

priblížiť projekt Európskej únie občanom jej členských krajín. Projekt 

začal byť realizovaný v roku 2017 a projektové aktivity by mali byť 

ukončené v roku 2020. Hlavné podujatia v rámci projektu sa budú konať 

v Berlíne, Bruseli, Aténach, Kodani a vo Varšave. 

http://www.sfpa.sk/wp-content/uploads/2018/03/UK-seminar_15.3.2018.pdf
http://www.sfpa.sk/event/je-slovensko-pripravene-na-brexit/#program
http://www.sfpa.sk/wp-content/uploads/2018/03/UK-seminar_15.3.2018.pdf
http://www.sfpa.sk/event/je-slovensko-pripravene-na-brexit/#program
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Výstup publikácia: Blockmans, S., Russack, S. (eds. 2018) Direct Democracy in 

the EU. The Myth of a Citizens’s Europe. Brussels, London: CEPS, 

Rowman & Littlefield International. Príspevok Vladimíra Bilčíka: Direct 

Democracy and the EU in Slovakia: Looking Beyond the Referendum, s. 

363-378. Publikácia je k dispozícii na stiahnutie:  

http://wise-europa.eu/wp-

content/uploads/2018/11/EU_Direct_Democracy_CEPS_RLI_paperbac

k_Blockmans_Russack-1.pdf      

 

Názov projektu Café Európa 

Koordinátori Vladimír Bilčík, Patrik Kováč, Tomáš Madleňák, Štefan Bako 

Podpora  Zastúpenie Európskej komisie v SR 

Partneri  Nadácia Hansa Seidla, SME, EURACTIV Slovensko 

Náklady projektu 63 035 eur 

Charakteristika Cieľom projektu Café Európa je vytvoriť priestor na verejnú diskusiu o 

aktuálnych otázkach európskych politík, ktoré majú dosah na život 

občanov SR. Debaty Café Európa sú určené pre širokú verejnosť a ich 

cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané 

otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov. Formát pravidelných 

diskusií vznikol pod patronátom Zastúpenia Európskej komisie na 

Slovensku v roku 2010. Od roku 2014 je realizátorom projektu SFPA v 

spolupráci s RC SFPA. 

Výstupy V roku 2018 sa uskutočnilo 30 diskusií v piatich mestách (Banská 

Bystrica, Bratislava, Košice, Prešov, Žilina): 

6.2. / BA / Ako zachrániť právny štát v strednej Európe? 

13.2. / PO / Priemysel 4.0: Nahradia ľudí roboty? 

27.2. / KE / Prežije slovenské životné prostredie? 

28.2. / ZA / O slobode médií 

6.3. / BA / Zmení sa Rusko po prezidentských voľbách? 

15.3. / BB / Správa o stave Slovenska vo svetle súčasného diania 

20.3. / KE / Stredná Európa po maďarských voľbách   

2.4. / BA / Ako zabezpečiť funkčný Schengen? 

http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2018/11/EU_Direct_Democracy_CEPS_RLI_paperback_Blockmans_Russack-1.pdf
http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2018/11/EU_Direct_Democracy_CEPS_RLI_paperback_Blockmans_Russack-1.pdf
http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2018/11/EU_Direct_Democracy_CEPS_RLI_paperback_Blockmans_Russack-1.pdf
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23.4. / BB / Ako reformovať slovenské zdravotníctvo? 

24.4. / PO / Prečo sú potraviny v Rakúsku kvalitnejšie? 

25.4. / ZA / Aby z pamiatok neboli ruiny   

5.5. / BA / Na Slovensku po bruselsky - ovládne nás EÚ? 

16.5. / BB / Nedôvera v EÚ – módny trend či realita? 

22.5. / KE / Kvalita médií na Slovensku 

23.5. / ZA / Kto vyčistí špinavý vzduch na Slovensku?  

5.6. / BA / Chceme Balkáncov v EÚ? 

13.6. / PO / Čo má východ z európskych peňazí? 

11.9. / BA / Ťahá nás V4 k neslobode? 

18.9. / BB / Správa o stave EÚ 

24.9. / BA / Stav EÚ: diskusia s podpredsedom Európskej komisie 

25.9. / KE / USA: obchodný partner alebo nepriateľ? 

26.9. / ZA / Slováci a fašizmus 

9.10. / PO / Je naša kultúra na európskej úrovni? 

16.10. / BB / 100 rokov Česko-Slovenska, čo nás stále spája? 

23.10. / BA / Miesto Bratislavy v EÚ 

6.11. / BA / Čaká nás škaredý rozvod s Britániou? 

13.11. / KE / Patríme na východ alebo na západ? 

27.11. / PO / Sme schopní prijať utečencov? 

4.12. / BA / Prečo nám rastú ceny energií? 

5.12. / ZA / Čaká nás ďalšia finančná kríza? 

11.12. / BA / Potrebujeme európsku armádu? 

 Videá z diskusií sú prístupné na internetovej stránke projektu: 

http://www.cafeeuropa.sk/    

  

Názov projektu Europe Direct Prešov 

Koordinátor  Matúš Žac, Katarína Sirá 

Podpora  Zastúpenie Európskej komisie v SR 

http://www.cafeeuropa.sk/
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Náklady projektu 38 967 eur (z toho 23 525 eur z grantu ZEK) 

Charakteristika Prešovská kancelária SFPA od roku 2018 prevádzkuje Informačné 

centrum EUROPE DIRECT – PREŠOV, ktoré patrí do celoeurópskej siete 

informačných centier EÚ pod jednotným názvom EUROPE DIRECT. 

Hlavným poslaním EDIC Prešov je zvyšovanie povedomia, vedomostí a 

informačnej interaktivity obyvateľov primárne Prešovského kraja o 

všetkých oblastiach činností EÚ, jej inštitúcií a o činnostiach, ktoré majú 

vplyv na každodennú činnosť obyvateľov prešovského regiónu i SR. 

Primárnym cieľom EDIC Prešov je svojou informačnou, propagačnou, 

edukačnou i sprostredkovateľskou činnosťou priblížiť EÚ občanom 

regiónu, a to poskytovaním objektívnych a nezávislých informácií o EÚ, 

jej inštitúciách, politikách, prioritách, aktivitách. 

Výstup Okrem plnenia hlavnej funkcie, t.j. priebežného poskytovania informácií 

verejnosti o EÚ a jej činnosti, v roku 2018 EDIC Prešov zorganizoval 

nasledujúce odborné a popularizačné podujatia: 

24.4.2018: Ľudské zdroje pre efektívne podnikanie: zákonník práce a 

ochrana osobných údajov – informačný a vzdelávací seminár 

27.4.2018: Mladý Európan – regionálne kolo celoslovenskej 

vedomostnej súťaže pre stredné školy z okresov Prešov, Bardejov, 

Humenné, Vranov nad Topľou, Sabinov, Medzilaborce, Stropkov, Snina 

a Svidník. 

4.5.2018: Oslavy Dňa Európy na Hlavnej ul. v Prešove – informačné a 

kultúrne podujatie pre verejnosť. 

15.5.2018: Granty pre samosprávu – informačné a vzdelávacie podujatie 

pre zástupcov samospráv z Prešovského samosprávneho kraja   

24.5.2018: INCOTERMS-2010 a INTRASTAT-SK – odborný seminár 

týkajúci sa legislatívy EÚ v oblasti medzinárodnej dopravy. 

22.6.2018: Cezhraničné dialógy – odborná konferencia k otázkam 

cezhraničnej spolupráce medzi SR a Ukrajinou na vonkajšej hranici EÚ. 

12 čísiel mesačníka Newsletter Europe Direct Prešov 

Ďalšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke EDIC Prešov: 

http://edpresov.sk/  

 

http://edpresov.sk/
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2. Budúcnosť bezpečnosti a spolupráce v Európe 

 

Názov projektu Ako ďalej s pretrvávajúcimi konfliktami? Prínosy a limity OBSE 

Koordinátor Samuel Goda 

Podpora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Nadácia 

Friedricha Eberta 

Náklady projektu 3 589 eur (z toho 3200 z dotácie MZVaEZ SR) 

Charakteristika Cieľom projektu bolo získanie a vypracovanie sumára, respektíve 

odporúčaní pre slovenské predsedníctvo v OBSE v roku 2019, ale ja pre 

zahraničnú politiku SR všeobecne, pri riešení zamrznutých konfliktov v 

regióne OBSE. Prípadovými štúdiami, ktorými sme sa v rámci projektu 

rozhodli venovať boli zamrznuté konflikty v post-Sovietskom priestore 

konkrétne v prípadoch Podnesterska, Náhorného Karabachu, Gruzínska 

(Južného Osetska, Abcházska) a častí Doneckej a Luhanskej oblasti na 

východe Ukrajiny, známych ako Donbas, kde krízový manažment už 

dlhšie obdobie stagnuje, ba dokonca môže hroziť ich eskalácia. Pre 

analýzu súčasného stavu a krízového manažmentu v konfliktných 

oblastiach a vypracovanie odporúčaní sme sa rozhodli osloviť miestnych 

expertov, ktorí sa daným regiónom a konfliktom venujú. 

Výstupy publikácia s názvom Frozen ground: Role of the OSCE in protracted 

conflicts. Recommendations for Slovak OSCE Chairmanship dostupný v 

tlačenej aj online verzii (http://www.sfpa.sk/publication/frozen-

ground-role-of-the-osce-in-protracted-conflicts-recommendations-for-

slovak-osce-chairmanship/ ) 

 

Názov projektu  OBSE a kríza na Ukrajine 

Koordinátor Samuel Goda 

Partneri Nadácia Friedricha Eberta (financované FES priamo) 

Charakteristika V rámci aktivít cielených na zvyšovanie povedomia o OBSE a 

predsedníctve SR v tejto organizácii bolo dňa 13.6 2018 zorganizované 

verejné odborné podujatie. Cieľom podujatia bolo priblížiť situáciu na 

http://www.sfpa.sk/publication/frozen-ground-role-of-the-osce-in-protracted-conflicts-recommendations-for-slovak-osce-chairmanship/
http://www.sfpa.sk/publication/frozen-ground-role-of-the-osce-in-protracted-conflicts-recommendations-for-slovak-osce-chairmanship/
http://www.sfpa.sk/publication/frozen-ground-role-of-the-osce-in-protracted-conflicts-recommendations-for-slovak-osce-chairmanship/
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Ukrajine, predstaviť možnosti riešenia tejto krízy, ako aj úlohu, ktorú 

OBSE plní v teréne. 

Výstupy verejné podujatie, Bratislava, 13.6.2019 

 

Názov projektu Role of the OSCE in managing the crisis in Eastern Ukraine: lessons 

learned and prospects 

Koordinátor Samuel Goda 

Podpora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, SlovakAid, 

Nadácia Friedricha Eberta (financované priamo SlovakAid a FES) 

Charakteristika Hlavným cieľom podujatia bolo pomôcť identifikovať potenciál OBSE a 

Slovenska ako predsedníckej krajiny pri riadení krízy na Ukrajine a jej 

okolí na niekoľkých úrovniach a nájsť spôsoby ako zlepšiť humanitárnu 

situáciu v tejto oblasti. 

Výstupy Medzinárodný odborný seminár, Bratislava, 23.10. 2019  

 

3. Stredná a juhovýchodná Európa 

 

Názov projektu Think Visegrad. V4 Think Tank Platform   

Koordinátori  Tomáš Strážay, Patrik Kováč 

Partneri Medzinárodný vyšehrádsky fond, Globsec Policy Institute (SK), Centrum 

východných štúdií (Centre for Eastern Studies) (PL), Europeum (CZ), 

Poľský inštitút medzinárodných vzťahov (PISM) (PL), Ústav 

medzinárodných vzťahov, Praha (CZ), Centrum pre euroatlantickú 

integráciu a demokraciu (Center for Euro-Atlantic Integration and 

Democracy) (HU), Maďarský inštitút medzinárodných vzťahov a 

obchodu (Institute for Foreign Affairs and Trade (HU) 

Náklady projektu 93 568 eur z grantu IVF 

Charakteristika V rámci projektu bola vytvorená platforma vyšehradských think-tankov 

pre štruktúrovaný dialóg o prioritných otázkach regionálnej spolupráce 

v rámci V4. Cieľom platformy je vypracovávať dlhodobé a krátkodobé 

analýzy, vrátane odporúčaní, pre predsedajúcu krajinu V4, vlády krajín 
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V4, respektíve Medzinárodný vyšehradský fond. Platforma má otvorený 

charakter, pričom jej jadro tvorí osem zakladajúcich členov. Ďalším 

cieľom projektu je posilniť kontakty s partnermi mimo V4 

prostredníctvom poskytovania pobytových štipendií pre expertov z 

nevyšehradských krajín v partnerských inštitútoch V4. Projekt sa začal 

realizovať v septembri 2012.  

V roku 2018  bola implementovaná ďalšia fáza projektu Think Visegrad 

in Brussels, zameraná na spoluprácu a spoločnú prezentáciu think 

tankov V4 v Bruseli. Lídrom tohto projektu je EUROPEUM Institut pro 

evropskou politiku.  

Viac informácií o projekte je k dispozícii na webovej stránke: 

https://think.visegradfund.org/ . 

Výstupy 4 dlhodobé analýzy 

12 krátkodobých analýz 

8 pobytových štipendií pre expertov z nevyšehradských krajín 

Platforma Think Visegrad sa tiež podieľala na organizovaní tretej V4 

Presidency Mid-Term Conference, ktorá sa konala vo februári 2018 v 

maďarskej Tate a Budapešti. 

 

Názov projektu Civil Servants Mobility Program 

Koordinátori Tomáš Strážay, Patrik Kováč 

Partneri Medzinárodný vyšehrádsky fond, Globsec Policy Institute (SK), Centrum 

východných štúdií (Centre for Eastern Studies) (PL), Europeum (CZ), 

Poľský inštitút medzinárodných vzťahov (PISM) (PL), Ústav 

medzinárodných vzťahov, Praha (CZ), Centrum pre euroatlantickú 

integráciu a demokraciu (Center for Euro-Atlantic Integration and 

Democracy (HU), Maďarský inštitút medzinárodných vzťahov/Maďarský 

inštitút medzinárodných vzťahov a obchodu (Institute for Foreign Affairs 

and Trade) (HU) 

Náklady projektu 79 028 eur z grantu IVF 

Charakteristika Osobitný program IVF, ktorého cieľom je vzdelávanie zástupcov verejnej 

správy krajín Východného partnerstva a západného Balkánu 

prostredníctvom organizovania študijných pobytov v krajinách V4 

https://think.visegradfund.org/
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zameraných na štúdium skúseností v oblasti príslušných sektorových 

reforiem a harmonizácie národnej legislatívy s legislatívou EÚ. Pobyty 

organizuje konzorcium Think Visegrad - V4 Think Tank Platform a konajú 

sa súbežne vo všetkých krajinách V4. Stáží sa v roku 2018 zúčastnilo 

spolu 22 expertov z Ukrajiny a 20 expertov z Čiernej Hory. RC SFPA bolo 

nielen technickým koordinátorom celého projektu, ale podieľalo sa aj na 

príprave programu pre skupinu 5 ukrajinských expertov, ktorý bol 

zameraný na problematiku regulácií v energetike. 

Výstupy študijné pobyty pre 22 expertov z Ukrajiny a 20 expertov z Čiernej Hory 

zorganizovanie študijného programu pre týždenný pobyt 5 expertov 

z Ukrajiny na Slovensku, téma: regulácie v energetike  

 

Názov projektu IX. Slovensko-české diskusné fórum 

Koordinátor Tomáš Strážay 

Partneri Ústav medzinárodných vzťahov (Praha), MZVaEZ SR, MZV ČR 

Náklady projektu 1 450 eur z dotácie MZVaEZ SR 

Charakteristika V poradí deviate slovensko-české bilaterálne fórum sa konalo 22. 

novembra 2018 v Olomouci. Z tematického hľadiska bolo členené na dva 

bloky, pričom prvý z nich sa zameral na aktuálne výzvy, ktorým čelí SR a 

ČR v oblasti transatlantických vzťahov. Druhý tematický blok bol 

venovaný problematike energetickej bezpečnosti v strednej Európe.    

Výstupy zasadnutie slovensko-českého diskusného fóra, Olomouc, 22. novembra 

2018 

 záverečná správa zo zasadnutia pre potreby MZVaEZ SR (vzhľadom na 

povahu podujatia je výstup neverejný). 

 

Názov projektu Národný konvent o EÚ v Severnom Macedónsku 

Koordinátori Tomáš Strážay, Peter Brezáni 

Partneri Európske hnutie v Severnom Macedónsku,  SlovakAid, USAID 

Náklady projektu  67 096 eur + 75 170 USD 
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Charakteristika Cieľom projektu je vytvorenie platformy pre štruktúrovanú národnú 

debatu o EÚ v Macedónsku, podporenie formovania celospoločenského 

konsenzu v súvislosti so vstupom krajiny do EÚ a transfer skúseností SR 

z prístupového procesu do EÚ a reforiem. Projekt bol spustený v októbri 

2017, pričom boli vytvorené štyri pracovné skupiny: súdnictvo a 

základné práva; spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť; 

poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka; ako aj sociálna politika a 

zamestnanosť. 

Výstupy 3 kolá zasadnutí 4 pracovných skupín, spolu 12 podujatí 

 

Názov projektu           25 rokov slovensko-nemeckých vzťahov 

Koordinátor Tomáš Strážay 

Partneri                    Konrad Adenauer Stiftung (KAS) 

Náklady projektu 11 810 eur z prostriedkov KAS 

Charakteristika Zámerom projektu bolo vytvoriť dvojjazyčnú publikáciu analyzujúcu 

vývoj slovensko-nemeckých vzťahov za uplynulé štvrťstoročie v 

siedmich kľúčových oblastiach (politická spolupráca, hospodárske 

vzťahy, spolupráca v rámci EÚ, bezpečnostná politika, východná politika, 

regionálna spolupráca, vzťahy s krajinami západného Balkánu). Autori 

jednotlivých statí sú analytici SFPA, ako aj experti z partnerských 

organizácií z Nemecka (Stiftung Wisenschaft und Politik, German 

Marshall Fund of the US) a slovenského akademického prostredia 

(Univerzita Komenského). 

Výstup Publikácia „25 rokov slovensko-nemeckých vzťahov / 25 Jahre deutsch-

slowakische Beziehungen“ 
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4. Východná Európa 

 

Názov projektu IV. Slovensko-ukrajinské diskusné fórum  

Koordinátor Alexander Duleba 

Partneri Ukrajinská Prizma, MZVaEZ SR, MZV Ukrajiny 

Náklady projektu 3 226 eur z dotácie MZVaEZ SR 

Charakteristika Štvrté rokovanie bilaterálneho Slovensko-ukrajinského fóra sa 

uskutočnilo v Bratislava (kongresová sála MZV SR) 19. septembra 2018. 

Na rokovaní sa zúčastnili štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek a 

zástupca ministra zahraničných vecí Ukrajiny Vasyl Bodnar. Prvý panel 

fóra bol venovaný diskusii o úlohe OBSE pri riešení krízy vo východnej 

Ukrajine v kontexte predsedníctva SR v OBSE v roku 2019. Druhý panel 

bol venovaný diskusii o možnostiach rozvoja spolupráce vo formáte V4 

plus Ukrajina počas predsedníctva SR vo Vyšehrádskej skupine (2018-

2019). Z rokovania vzišli konkrétne podnety pre bilaterálnu spoluprácu i 

agendu predsedníctva SR v OBSE i V4. 

Výstupy Rokovanie fóra, Bratislava (Kongresová sála MZVaEZ SR), 19.9.2018 

 na základe rokovania bola vypracovaná analytická správa pre potreby 

MZVaEZ SR. Vzhľadom na povahu podujatia (Chatham House Rule) je 

správa neverejná. 

 

Názov projektu III. Slovensko-ruské diskusné fórum 

Koordinátor Alexander Duleba 

Partneri Nadácia Gorčakova, MZVaEZ SR, MZV RF 

Náklady projektu 2 660 eur z dotácie MZVaEZ SR 

Charakteristika Tretie rokovanie slovensko-ruského fóra sa uskutočnilo v Bratislave 

(Hotel Tatra) 12. októbra 2018. Rokovanie fóra bolo štruktúrované do 

dvoch hlavných panelov (panel I: Slovensko-ruské vzťahy: bilaterálny, 

regionálny (V4) a EÚ kontext, a panel II: Perspektívy pre rozvoj dialógu 

v rámci medzinárodných organizácií v kontexte predsedníctva SR 

v OBSE v roku 2019). Diskusia poslúžila na výmenu názorov a hodnotení 

kľúčových otázok medzinárodných i bilaterálnych vzťahov, ktoré 
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v súčasnosti predstavujú problémovú agendu vo vzťahoch Ruska so 

SR, EÚ i NATO. 

Výstupy Rokovanie fóra: Bratislava (Hotel Tatra), 12.10.2018.   

na základe rokovania bola vypracovaná analytická správa pre potreby 

MZVaEZ SR. Vzhľadom na povahu podujatia (Chatham House Rule) je 

správa neverejná. 

 

Názov projektu Gagauzian Modernization Convention (GaMCon) 

Koordinátori Samuel Goda 

Partneri EuropeAid, SlovakAid, Medzinárodný vyšehrádsky fond, Ministerstvo 

zahraničných vecí Holandského kráľovstva 

Náklady projektu 342 168 eur (z toho 182 298 eur z grantu Europeaid, 76 404 eur z dotácie 

SlovakAid, 64 985 eur z grantu  Human Rights Fund  Holandského 

kráľovstva a 18 481 z grantu IVF) 

Charakteristika  Projekt sa primárne zameriava na zvýšenie miery dôvery medzi 

Kišiňovom a Komratom prostredníctvom posilňovania úlohy občianskej 

spoločnosti v Gagauzsku. Posilňovanie občianskej spoločnosti sa deje na 

platforme troch pilierov – prvým je vytvorenie tradície odbornej diskusie 

medzi miestnymi expertmi a občianskou spoločnosťou na vybrané témy; 

druhým je práca s mladými ľuďmi na báze neformálneho vzdelávania a 

tretím je podpora miestnych iniciatív formou subgrantingu. 

 Projekt sa začal realizovať v roku 2016.  

Výstupy V roku 2018 sme v rámci projektu zrealizovali: 

9 zasadnutí pracovných skupín 

študijnú cestu pre 20 zástupcov občianskej spoločnosti, štátnej správy 

ako aj vzdelávacích inštitúcií z Gagauzska na Slovensko a do Bruselu   

8 kôl tréningov pre mladých lídrov v Gagauzsku na 4 rôzne témy  

výzvu na predkladanie projektov v rámci subgrantingu- spolu 

podporených 12 projektov 

celomoldavské stretnutie občiansky aktívnej mládeže v Gagauzsku 

(FYLM) 
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menšie doplnkové aktivity/stretnutia pre lepšie naplnenie cieľov 

projektu 

Výstupy a aktivity projektu je možné nájsť  na oficiálnej stránke 

projektu: https://www.gamcon.org  

 

Názov projektu Perspektíva modernizácie pre Gagauzsko 

Koordinátor Samuel Goda 

Podpora SlovakAid, EuropeAid 

Partner Public Association Youth of Gagauzia 

Náklady projektu 76 404 eur z dotácie SlovakAid 

Charakteristika Projekt sa primárne zameriava na zvýšenie participácie občianskej 

spoločnosti a mladých lídrov v oblasti formulácie a prijímania verejných 

politík v kontexte zlepšenia vzťahov a opatrení na budovanie dôvery 

medzi centrálnou vládou v Kišiňove a autonómnou teritoriálnou 

oblasťou Gagauzsko. Cieľom projektu je podpora vzájomnej participácie 

expertov z oblasti verejnej, občianskej, súkromnej a ďalších iných 

sektorov spoločnosti do procesu formulácie, implementácie a 

monitoringu politík a reforiem. 

Výstupy 12 odborných podujatí podujatí v témach: Sociálna infraštruktúra, 

Regionálny rozvoj, Mládež a šport, Vzdelávanie a kultúra) 

 konferencia o budúcnosti a modernizácii Gagauzska za účasti najvyšších 

predstaviteľov Gagauzska a Moldavska 

 publikácie/inštitucionálnej pamäte o diskusii o reformách a 

modernizácii v 4 špecifických oblastiach 

 celomoldavské stretnutie občiansky aktívnej mládeže v Gagauzsku 

(FYLM) 

 študijný pobyt pre 20 zástupcov MVO, AMinTU vlády a mládeže 

Gagauzska v SR a Bruseli 

 

 

 

https://www.gamcon.org/
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Názov projektu Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo 

Koordinátor Samuel Goda 

Partner Public Association Youth of Gagauzia 

Podpora SlovakAid 

Charakteristika Projekt sa primárne zameriava na zvýšenie účasti mladých lídrov na 

správe vecí verejných prostredníctvom ich systematického vzdelávania 

metódou neformálneho vzdelávania smerom  k občianskemu aktivizmu 

a občianskej zodpovednosti pre blaho lokálnej komunity. Cieľom 

projektu je vzdelávanie a budovanie kapacít zodpovedných a aktívnych 

mladých občanov a občianok v autonómnej oblasti Gagauzsko a 

vytvorenie podmienok pre formulovanie a implementáciu požiadaviek v 

kontexte tvorby politík a reforiem týkajúcich sa mládeži. 

Výstup V roku 2018 sme uskutočnili 1 neformálne stretnutie relevantných 

aktérov v oblasti mládeže a mládežníckej politiky 

 Viac informácii o projekte a aktivitách je možné nájsť na webovej 

stránke: http://amogagauzia.org/ru/  

 

Názov projektu Cezhraničné dialógy IV. Rozvoj cezhraničnej spolupráce vo východných 

prihraničných regiónoch EÚ. Iniciatíva cezhraničných dialógov (CBDI) 

Koordinátor Alexander Duleba 

Partneri Zastúpenie Európskej komisie v SR, EDIC Prešov, CESCI-Carpathia, 

Nadácia EPH 

Charakteristika Iniciatíva CBDI bola zahájená v roku 2013 s cieľom podporiť slovensko-

ukrajinskú cezhraničnú spoluprácu. V poradí štvrtá konferencia CBDI sa 

konala v Prešove 22. júna 2018. Rokovanie bolo rozdelené do troch 

panelov a venovalo sa nasledujúcim hlavným témam: Východné 

partnerstvo po 5. samite ako strategický rámec pre rozvoj slovensko-

ukrajinskej cezhraničnej spolupráce (SK-UA CBC), aktuálne prekážky 

a príležitosti pre rozvoj SK-UA CBC a manažment slovensko-ukrajinskej 

hranice z pohľadu rozvoja SK-UA CBC. Na podujatí sa zúčastnili 

zástupcovia VÚC Prešovského a Košického samosprávneho kraja, 

regionálnej štátnej administrácie Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, 

zástupcovia samospráv, podnikateľských subjektov a MVO 

z prihraničných regiónov zapojených do cezhraničnej spolupráce. 

http://amogagauzia.org/ru/
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Výstupy Medzinárodná konferencia (Prešov, Hotel Francesco), 22. jún 2018. Viac 

informácií je prístupných na internetovej stránke SFPA: 

http://www.sfpa.sk/event/cross-border-dialogues-iv-enhancing-

cooperation-in-the-eu-eastern-borderland-the-eu-citizens-dialogues-

initiative/    

 

5. Hospodárska a rozvojová politika 

 

Názov projektu Central European Energy Conference 2018 - CEEC XII 

Koordinátor Alexander Duleba 

Partneri MH SR, MZVaEZ SR, Zastúpenie Európskej komisie v SR, Central Europe 

Energy Partners (CEEP; Brussels), Centre for Eastern Studies (OSW; 

Warsaw), Centre for Global Studies – Strategy XXII (Kyiv), Faculty of 

Social Studies, Masary University (Brno); Regional Centre for Energy 

Policy Research (REKK; Budapest), Slovak Gas and Oil Association (SGOA; 

Bratislava). 

 Konferencia bola súčasťou oficiálneho programu predsedníctva SR vo V4 

(2018-2019). Počas konferencie sa uskutočnilo rokovanie ministrov 

energetiky krajín V4. 

Podpora European Investment Bank, eustream, a.s., Nadácia EPH, Polskie Scieci 

Elektroenergetyczne S.A. (PSE), Slovenská elektrizačná prenosová 

sústava, a.s. (SEPS), Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT), Termonova 

a.s., VSE Holding, ISINNOVA, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

(SPP), SPP – distribúcia, a.s., Transpetrol, a.s. 

Mediálni partneri International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, Mega & Loman , 

PRO-ENERGY Magazín, Zahranicnapolitika.sk 

Náklady projektu 102 031 eur (z toho 20 000 z grantu IVF  a 82 031 eur z príspevkov 

partnerov konferencie) 

Charakteristika 12. ročník CEEC sa konal v Bratislave (Hotel Sheraton) v dňoch 18.-20. 

novembra 2018 a bol súčasťou oficiálneho programu predsedníctva SR 

vo V4 (2018-2019). Počas konferencie sa uskutočnilo rokovanie 

ministrov energetiky krajín V4, ktorí vystúpili i v prvom paneli 

konferencie. Cieľom konferencie bolo zhodnotiť transformáciu 

energetického sektora EÚ s dôrazom na implementáciu programu 

Energetickej únie, energetické a klimatické ciele EÚ a vývoj nových 

http://www.sfpa.sk/event/cross-border-dialogues-iv-enhancing-cooperation-in-the-eu-eastern-borderland-the-eu-citizens-dialogues-initiative/
http://www.sfpa.sk/event/cross-border-dialogues-iv-enhancing-cooperation-in-the-eu-eastern-borderland-the-eu-citizens-dialogues-initiative/
http://www.sfpa.sk/event/cross-border-dialogues-iv-enhancing-cooperation-in-the-eu-eastern-borderland-the-eu-citizens-dialogues-initiative/
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energetických technológií. Rokovanie konferencie bolo štruktúrované 

do 9 hlavných panelov a 4 tematických workshopov. Rokovanie 

konferencie pokrylo všetky kľúčové témy energetickej politiky EÚ, 

vrátane piatich dimenzií Energetickej únie. Na konferencii vystúpilo viac 

než 70 popredných predstaviteľov energetického sektora členských 

krajín EÚ a zúčastnilo sa na nej 396 účastníkov z 43 krajín. Konferencia 

bola jedným z najvýznamnejších podujatí venovaných energetike v 

krajinách V4 v roku 2018.     

Výstupy Medzinárodná konferencia, Bratislava (River Park Hotel), 18.11. – 20.11. 

2018. 

 Podrobné informácie o konferencii, video záznamy z rokovania 

hlavných panelov, vrátane zhrnutia rokovania hlavných panelov 

i tematických workshopov, sú k dispozícii na internetovej stránke 

konferencie: https://www.ceec.sk 

 

Názov projektu Central European Day of Energy III 

Koordinátori Veronika Oravcová, Matúš Mišík 

Partneri                        Central European Energy Partners (PL – vedúca organizácia), 

Masarykova Univerzita (CZ), REKK (HU), Kaunas University of 

Technology (LT), Sobieski Institute (PL), Romania Energy Center (RO), 

Electric Vehicle Promotion Foundation (PL). 

Podpora                       Medzinárodný vyšehradský fond 

Náklady projektu 1 240 eur z grantu IVF udeleného CEEP 

Charakteristika           Cieľom tretieho Stredoeurópskeho dňa energie v Bruseli bola diskusia o 

cezhraničnej spolupráci v oblasti výroby a prenosu elektriny a 

plynárenstva v EÚ so zameraním na región strednej Európy. 

Výstup                         Medzinárodná konferencia, Brusel (priestory Európskej komisie), 

5.11.2018.  

Podrobné informácie o programe, publikačných výstupoch, vrátane 

prezentácií z rokovania konferencie, videa z podujatia a ďalšie 

informácie sú k dispozícii na internetovej stránke CEEP: 

https://www.ceep.be/cede-2018/  

 

https://www.ceep.be/cede-2018/
https://www.ceec.sk/
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Názov projektu Visegrád Energy Think Tanks Platform (VETTP) 

Koordinátori Veronika Oravcová, Matúš Mišík 

Partneri                        REKK Foundation for Regional Policy Co-operation in Energy and 

Infrastructure (HU) - vedúca organizácia, AMO (CZ), Instytut Jagiellonski 

(PL) 

Podpora                       Medzinárodný vyšehradský fond 

Charakteristika           VETTP je nová iniciatíva s cieľom etablovať stálu spoluprácu výskumných 

inštitútov z krajín V4, ktorá sa začala realizovať v roku 2018, s cieľom 

posilniť kapacitu aplikovaného výskumu v krajinách V4 v oblasti 

energetiky pre potreby ďalšieho rozvoja regionálnej spolupráce a 

energetickej politiky krajín V4. Konzorcium VETTP ročne vyprodukuje 4 

krátkodobé analýzy na aktuálne otázky energetickej politiky a 1 

dlhodobú analytickú správu, ktorá bude pravidelne mapovať stav a 

rozvoj energetického sektora krajín V4. 

Výstup                         Odborný workshop: Varšava, 24.1.2018  

 4 krátkodobé analýzy 

 Správa: State of the V4 Energy Sector 

 Viac informácií o projekte a jeho výstupoch je k dispozícii na 

internetovej stránke REKK: https://rekk.org/analysis-details/260/v4-

energy-think-tank-platform  

    

Názov projektu Beyond Gas 2020. Energy Security Issues in the V4 after 2020 

Koordinátori Matúš Mišík, Veronika Oravcová 

Partneri                        REKK Foundation for Regional Policy Co-operation in Energy and 

Infrastructure (HU) - vedúca organizácia, AMO (CZ), Instytut Jagiellonski 

(PL) 

Podpora                       Medzinárodný vyšehradský fond 

Náklady projektu 7 500 eur z grantu IVF udeleného REKK 

Charakteristika           Cieľom projektu bolo vypracovať hodnotiacu analýzu a nový koncept 

bezpečnosti dodávok energií, ktorý môže byť aplikovateľný pre krajiny 

V4 s presahom k susedným regiónom západného Balkánu a východnej 

Európy po roku 2020.  

https://rekk.org/analysis-details/260/v4-energy-think-tank-platform
https://rekk.org/analysis-details/260/v4-energy-think-tank-platform
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Výstup                         Odborný workshop: Budapešť, 13.9.2018 

 Analytická správa: Mišík, M.: Country report Slovakia. Budapest, REKK 

2018. Viac informácií o projekte a jeho výstupoch sú k dispozícii na 

internetovej stránke REKK:  

https://rekk.hu/analysis-details/251/beyond_gas_beyond_2020  

 

6. Iné projekty 

 

Názov projektu Hodnotiaca konferencia zahraničnej a európskej politiky SR 2017, 

XVIII. ročník 

Koordinátor Peter Brezáni 

Spoluorganizátor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Nadácia 

Hansa Seidla 

Náklady projektu 6 918 eur (z toho 5 500 eur z príspevku MZVaEZ SR) 

Charakteristika Hodnotiaca konferencia zahraničnej a európskej politiky SR je podujatie 

s osobitným miestom vo verejnej diskusii o zahraničnej politike SR. Ide 

o unikátne fórum, ktoré nemá obdobu v okolitých krajinách, za účasti 

najvyšších ústavných činiteľov, ktoré slúži na pravidelnú výmenu 

názorov, vedomostí, skúseností a argumentov nezávislých expertov a 

diplomatov, s cieľom skvalitniť rozhodnutia v oblasti zahraničnej 

politiky. 

Výstup konferencia, Bratislava (priestory MZVEZ), 11. 4. 2018. Podrobné 

informácie o programe a výstupoch konferencie, vrátane jej 

videozáznamu, sú k dispozícii na webovej stránke: 

http://www.sfpa.sk/event/xviii-rocnik-hodnotiacej-konferencie-

zahranicnej-a-europskej-politiky-slovenskej-republiky-za-rok-2017/ 

 

Názov projektu V4 CARE ARSEC 

Koordinátor Veronika Oravcová 

Partneri Global Arena Research Institute (GARI, CZ) - vedúca organizácia, 

Masarykova univerzita v Brne (CZ), Kopint-Tárki Institute (HU), 

Politechnika Wroclawska (PL) 

http://www.sfpa.sk/event/xviii-rocnik-hodnotiacej-konferencie-zahranicnej-a-europskej-politiky-slovenskej-republiky-za-rok-2017/
https://rekk.hu/analysis-details/251/beyond_gas_beyond_2020
http://www.sfpa.sk/event/xviii-rocnik-hodnotiacej-konferencie-zahranicnej-a-europskej-politiky-slovenskej-republiky-za-rok-2017/
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Podpora Medzinárodný vyšehradsky fond 

Charakteristika Cieľom projektu je výskum globalizácie a jej prejavov v regióne strednej 

Európy s cieľom zmapovať finančné, energetické, migračné a iné toky, 

ktoré ovplyvňujú regulačné rámce a prijímanie rozhodnutí zo strany 

vládnych inštitúcií a podnikateľských subjektov. Úlohou expertov RC 

SFPA v rámci projektu, ktorý bude realizovaný v období 2018-2020, je 

zmapovať a analyzovať energetické toky v regióne strednej Európy. 

Výstup V roku 2018 sa uskutočnili 2 medzinárodné semináre za účasti členov 

výskumného tímu: Wroclaw, 19.9.2018; Praha, 5.12.2018. 

Viac informácií o projekte je k dispozícii na internetovej stránke GARI: 

https://www.globari.org/v4-care-arsec  

 

Názov projektu Strengthening Cooperation among Research Institutes of V4 Countries 

for the Development of a Political, Economic and Security Strategy on 

Central Asia 

Koordinátor Peter Plenta  

Podpora Medzinárodný vyšehradský fond 

Partneri The Center for Central Asia Research (Corvinus University in Budapest), 

Charles University (Prague), CASE – Center for Social and Economic 

Research (Poland) 

Charakteristika Cieľom projektu bolo posilniť možnosti výskumných inštitúcií a 

formulovať a propagovať špecifické ekonomické záujmy vyšehradských 

krajín, Zároveň, projekt pomôže zvýrazniť úlohu vyšehradských krajín, 

počas vypracovávania a implementácii novej stratégii EÚ voči Strednej 

Ázii. Projekt identifikuje oblasti v ktorých môžu tieto krajiny ponúknuť 

pridanú hodnotu, napríklad v oblasti zdieľania skúseností z politickej a 

ekonomickej transformácie. Projekt taktiež posilní schopnosť krajín V4  

vykonávať koordinovanú, efektívnu a pro-aktívnu politiku voči Strednej 

Ázie v oblasti zahraničnej politiky, bezpečnostnej politiky a ekonomiky. 

Výstup Medzinárodný odborný seminár: Budapešť, 27.-28.2.2018. 

 Publikácia: Strengthening Cooperation among Research Institutes of V4 

Countries for the Development of a Political, Economic and Security 

Strategy on Central Asia. Budapest: Center for Central Asia Studies, 

Corvinus University, 2018. 

https://www.globari.org/v4-care-arsec
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Názov projektu Migrácia študentov z Ukrajiny do Poľska, Česka, Slovenska a 

Maďarska: perspektívy ľudského kapitálu 

Koordinátor Vladimír Benč 

Podpora Medzinárodný vyšehradský fond 

Partneri Inštitút pre verejné otázky vo Varšave, CEDOS Kyjev, Asociácia pre 

medzinárodné vzťahy v Prahe, Stredoeurópska univerzita v Budapešti 

Náklady projektu 12 550 eur z grantu IVF udeleného Inštitútu pre verejné otázky vo 

Varšave 

Charakteristika Cieľom projektu bolo zmapovať migráciu študentov z Ukrajiny do 

univerzít krajín V4. Spracované boli dostupné oficiálne dáta z úradov 

cudzineckej polície a univerzít krajín V4. Navyše, boli uskutočnené 

rozhovory s ukrajinskými študentmi, ktorí skúmali príčiny ich 

rozhodnutia študovať v niektorej z krajín V4, spokojnosť so štúdiom 

rovnako ako i ich migračné stratégie po ukončení štúdia. 

Výstup Medzinárodná konferencia: Bratislava (Hotel Tatra), 5.6.2018 

 Publikácia: Slobodian, O., Maradyk, N., Benč, V.: Ukrainian Students in 

Slovak Republic: Policies of Engagement, Integration, Students’ 

Motivation and Plans. Kyiv: CEDOS, 2018. Štúdia je prístupná v 

anglickom jazyku na internetovej stránke CEDOS: 

https://cedos.org.ua/en/articles/ukrainski-studenty-u-slovachchyni-

polityky-zaluchennia-intehratsii-ta-motyvatsiia-i-plany-studentiv       

https://cedos.org.ua/en/articles/ukrainski-studenty-u-slovachchyni-polityky-zaluchennia-intehratsii-ta-motyvatsiia-i-plany-studentiv
https://cedos.org.ua/en/articles/ukrainski-studenty-u-slovachchyni-polityky-zaluchennia-intehratsii-ta-motyvatsiia-i-plany-studentiv
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II. Publikačné programy 

1. Periodické publikácie 

Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2017 

Charakteristika Publikácia zachytáva najvýznamnejšie udalosti a témy slovenskej 

zahraničnej politiky v roku 2017. Súčasťou publikácie sú informačné 

prílohy o zahraničnej politike v SR, vrátane chronológie dôležitých 

udalostí a medzinárodných zmlúv, dohôd a dohovorov zverejnených v 

roku 2017. 

Náklady projektu 5 368 eur (z toho 5000 eur z dotácie MZVaEZ SR) 

Editor Peter Brezáni 

Edičná rada Vladimír Bilčík, Peter Brezáni, Juraj Buzalka, Alexander Duleba, Juraj 

Marušiak, Tomáš Strážay, Ján Šoth 

Recenzenti Peter Brezáni, Alexander Duleba, Zuzana Gabrižová, Zsolt Gál, Samuel 

Goda, Karel Hirman, Radoslav Kusenda, Tomáš Strážay 

Autori príspevkov Miroslav Lajčák, Vladimír Bilčík, Martin Vlachynský, Pavol Szalai, Dušan 

Fischer, Tomáš Strážay, Július Lörincz, Alexander Duleba, Marián Čaučík   

Výstup Brezáni, P. (ed.): Yearbook of Slovakia’s Foreign Policy 2017. Bratislava: 

RC SFPA, 2018, 174 strán, ISBN 978-80-89356-82-9. Prístupné na 

internete: hhttp://www.sfpa.sk/publication/rocenka-zahranicnej-

politiky-sr-2017/ 

 

International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs 

Charakteristika Odborný štvrťročník o medzinárodných vzťahoch a zahraničnej politike 

Slovenskej republiky v anglickom jazyku. Časopis vznikol v roku 2006 

fúziou dvoch renomovaných periodík – štvrťročníka Medzinárodné 

otázky (International Issues), ktorý vychádzal od roku 1992 a polročníka 

Slovak Foreign Policy Affairs vydávaných Výskumným centrom 

Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n. o. Časopis nadväzuje 

na dlhodobú tradíciu oboch časopisov a je zameraný multidisciplinárne. 

Snahou jeho zostavovateľov je integrovať viaceré vedné odbory so 

spoločným prienikom v medzinárodných vzťahoch. Periodikum 

vychádza štvrťročne v anglickej jazykovej mutácii a pozostáva z dvoch 

http://www.sfpa.sk/publication/rocenka-zahranicnej-politiky-sr-2016/
http://www.sfpa.sk/publication/rocenka-zahranicnej-politiky-sr-2016/
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častí: expertné štúdie a recenzie. Časopis je indexovaný v Central and 

Eastern European Online Library (CEEOL), Columbia International Affairs 

Online (CIAO), EBSCO Publishing, Inc., London School of Economics 

International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) a ProQuest. 

ISSN 1337-5482 (evidované MK SR pod číslom EV 340/08) 

Náklady projektu 8 769 eur (z toho 7494 eur z dotácie MZVaEZ SR) 

Editori   Peter Brezáni, Tomáš Strážay 

Redakčná rada Vladimír Bilčík, Peter Brezáni, Ingrid Brocková, Juraj Buzalka, Alexander 

Duleba, Grigorij Mesežnikov, Radoslav Procházka, Marek Rybář, Tomáš 

Strážay, Štefan Šebesta, Miroslav Wlachovský 

Medzinárodná rada Janusz Bugajski, Erhard Busek, Martin Bútora, Pavol Demeš, Jiří 

Dienstbier, Tim Haughton, Csaba Kiss, Irina Kobrinskaja, Adam Michnik, 

Alexander Pavljuk, Jacques Rupnik, Juraj Stern, Soňa Szomolányi, 

František Šebej, Magda Vášáryová, Kieran Williams, Sharon Wolchik 

Výstupy  Vol. XXVII, No. 1–2/2018: Visegrad praised and cursed 

Autori príspevkov: Jakub Groszkowski, Vít Dostál, Nikolett Garai, 

Jaroslav Daniška, Tomáš Strážay, Rick Fawn, Dušan Fischer (recenzia) 

Vol. XXVII, No. 3–4/2018: Codes of E[U]nergy 

Autori príspevkov: Maroš Šefčovič, Veronika Oravcová/Matúš Mišík, 

Ágnes Törőcsik/Enikő Kácsor/Alfa Diallo, Andrii Chubyk, Juraj Mesík, 

Klaudia Báňaiová (recenzia)  

Viac informácií na webovej stránke: http://www.sfpa.sk/publikacie/. 

 

Zahraničná politika 

Charakteristika Webový portál a časopis o medzinárodných vzťahoch, bezpečnosti a 

ekonomike (nástupca Listov SFPA – vychádzali od roku 1997), ktorý sa 

zameriava na medzinárodnú politiku, ekonomiku a bezpečnosť. 

Vzhľadom na fakt, že ide o časopis v slovenskom jazyku zameraný najmä 

na slovenského čitateľa, dôraz sa kladie na záležitosti týkajúce sa 

Európy, transatlantického priestoru a úlohy Slovenska v 

medzinárodných zoskupeniach. Zahraničná politika je určená 

predovšetkým pre odbornú verejnosť – študentov, akademikov, 

http://www.sfpa.sk/publikacie/
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politikov, diplomatov, pracovníkov štátnych a verejných inštitúcií, 

informácie sú však podávané formou, ktorá je prístupná i širšej 

verejnosti. Časopis má nasledujúce pravidelné rubriky: Aktuálna téma, 

Susedia, Americké bistro, Rozhovory, Bezpečnosť, Listy Nanukovi. 

Náklady projektu 8 496 eur (z toho 8 000 eur z dotácie MZVaEZ SR) 

Šéfredaktor Tomáš Madleňák 

Redaktor Klaudia Báňaiová 

Redakčná rada Vladimír Bilčík, Peter Brezáni, Juraj Buzalka, Alexander Duleba, Elena 

Mallicková, Martin Muránsky, Rebecca Murray, Eliška Sláviková, Tomáš 

Strážay, Aneta Világi, Július Lörincz 

Redakčný kruh Ingrid Brocková, Pavol Demeš, Rudolf Chmel, Juraj Stern, Soňa 

Szomolányi, Magda Vášáryová 

 ISSN 1336 – 7218 (evidované MK SR pod číslom EV 3757/09). 

Autori príspevkov XXII. Ročník (2018): Ľuboš Palata, Lucia Yar, Barbora Belovická, Katarína 

Jurišová, Erik Laštic, Tomáš Madleňák, Klaudia Báňaiová, Veronika 

Oravcová, Zsolt Gál, Klára Bernátová, Tatiana Chovancová 

Rozhovory Barbora Marônková: O vzťahu NATO-Rusko sa na Slovensku hovorí 

málo, Miroslav Lajčák: Sme zahľadení do seba, otázku prežitia našej 

civilizácie ignorujeme (1/2), Miroslav Lajčák: Iba spoločne môžeme v EÚ 

čeliť potenciálnym hrozbám a byť silným globálnym hráčom (2/2), Ingrid 

Brocková: OECD inšpiruje, ale už aj Slovensko dokáže byť pridanou 

hodnotou, Peter Pindják: Medzinárodné právo nezakazuje 

rozmiestňovanie zbraní vo vesmíre, ale cieľom Trumpových Vesmírnych 

síl to nie je, Peter Burian: Stredná Ázia má veľký potenciál, ale nutne 

potrebuje reformy 

Videá Alexander Duleba: Otrava agenta Skripaľa, Klaudia Báňaiová: Iránska 

jadrová dohoda, Tomáš Strážay: Slovenské predsedníctvo vo V4, Dušan 

Fischer: Kde sa stratil minister obrany USA?, Vladimír Bilčík: Kedy sa 

dohodneme na brexite?, Tomáš Madleňák: (Severo)Macedónsky 

kompromis, Veronika Oravcová: Stredoeurópska energetická 

konferencia, Samuel Goda: Predsedníctvo OBSE, Tomáš Strážay: 

Kosovská armáda, Alexander Duleba: Rok 2018 

Viac informácií na webovej stránke: http://zahranicnapolitika.sk/   

http://zahranicnapolitika.sk/
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2. Štúdie k medzinárodným otázkam 

 

Publikácie sú voľne prístupné k stiahnutiu vo formáte pdf na internetovej stránke SFPA: 

http://www.sfpa.sk/publikacie/?y=2018: 

Báňaiová, K., Goda, S. (eds) Frozen ground: Role of the OSCE in protracted conflict. 

Recommendations for Slovak OSCE Chairmanship, Štúdie k medzinárodným otázkam B21, 

Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., 2018. 

Baldovin, M., Burkovskyi, P., García Cancela, E., Duleba, A., Gromadzki, G., Lexmann, M., Rácz, 

A., Řiháčková, V.., More effective EU democracy and reform support with greater V4 

engagement in the Eastern Partnership, Štúdie k medzinárodným otázkam B20, Bratislava: 

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., 2018. 

 

3. Neperiodické publikácie 

 

Publikácie sú voľne prístupné k stiahnutiu vo formáte pdf na internetovej stránke SFPA: 

http://www.sfpa.sk/publikacie/?y=2018:   

Strážay, T., ed., 25 rokov slovensko-nemeckých vzťahov/25 Jahre deutsch-slowakische 

Beziehungen, Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, 

n.o., 2018. 

Demeš, P., Priateľ – Partner – Spojenec / Friend – Partner – Ally, Bratislava: Výskumné centrum 

Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., 2018. 

Demeš, P., Kanada a Slovensko. Prvých 25 rokov / Canada and Slovakia. The First 25 Years, 

Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., 2018. 

 

http://www.sfpa.sk/publikacie/?y=2017
http://www.sfpa.sk/publikacie/?y=2017
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B. PERSONÁLNE OBSADENIE RC SFPA 

V roku 2018 pracovalo vo Výskumnom centre Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, 

n. o., 13 pracovníkov a traja pridružení-externí výskumníci:  

Klaudia BÁŇAIOVÁ, výskumná pracovníčka, program Budúcnosť bezpečnosti a spolupráce v 

Európe (banaiova@sfpa.sk) 

Vladimír BENČ, vedúci výskumný pracovník, program Hospodárska a rozvojová politika 

(benc@sfpa.sk)  

Vladimír BILČÍK, vedúci výskumný pracovník, program Európske štúdie (bilcik@sfpa.sk) 

Peter BREZÁNI, editor: International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs; editor: Ročenka 

zahraničnej politiky SR; analytik, program Hospodárska a rozvojová politika (brezani@sfpa.sk) 

Alexander DULEBA, riaditeľ; vedúci výskumný pracovník, program Východná Európa 

(duleba@sfpa.sk) 

Dušan FISCHER, šéfredaktor: Zahraničná politika, výskumný pracovník, program 

Medzinárodná bezpečnosť (fischer@sfpa.sk)  

Samuel GODA, výskumný pracovník; program Budúcnosť bezpečnosti a spolupráce v Európe ť 

(goda@sfpa.sk) 

Jitka IVANČÍKOVÁ, projektová koordinátorka, program Hospodárska a rozvojová politika, 

finančná manažérka (ivancikova@sfpa.sk) 

Patrik KOVÁČ, projektový koordinátor a výskumný pracovník, program Európske štúdie 

a program Stredná a Juhovýchodná Európa (kovac@sfpa.sk) 

Tomáš MADLEŇÁK, výskumný pracovník, program Európske štúdie (madlenak@sfpa.sk) 

Matúš MIŠÍK, externý spolupracovník – výskumný pracovník, program Hospodárska a 

rozvojová politika; (misik@sfpa.sk) 

Veronika ORAVCOVÁ, externá spolupracovníčka – výskumná pracovníčka, program 

Hospodárska a rozvojová politika; (oravcovasfpa.sk) 

Peter PLENTA, pridružený výskumný pracovník; program Hospodárska a rozvojová politika; 

(plenta@sfpa.sk) 

Katarína SIRÁ, projektová koordinátorka; program Hospodárska a rozvojová politika 

(sira@sfpa.sk) 

Tomáš STRÁŽAY, vedúci výskumný pracovník, program Stredná a Juhovýchodná Európa; 

editor: International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs (strazay@sfpa.sk) 

Matúš ŽAC, projektový koordinátor; program Hospodárska a rozvojová politika (zac@sfpa.sk) 

 

mailto:strazay@sfpa.sk
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C. SPRÁVNA RADA RC SFPA 

 

Predseda  

Juraj STERN 

Predseda Správnej rady SFPA 

  

Členovia 

Juraj BLANÁR 

Poslanec Národnej rady SR, predseda Žilinského samosprávneho kraja 

 Pavol DEMEŠ 

Politický analytik, Transatlantic Fellow, German Marshall Fund of the U. S. 

 Ján FIGEĽ 

Osobitný vyslanec EÚ pre náboženské slobody vo svete 

Milan FTÁČNIK 

Vysokoškolský učiteľ, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave 

Rudolf CHMEL 

Predseda Inštitútu Matej Bela 

Darina MALOVÁ  

prodekanka pre zahraničné styky, fakultný koordinátor pre mobility; Filozofická fakulta 

UK v Bratislave 

Michael PETRÁŠ 

Býv. vedúci zahraničnopolitického programu kancelárie Friedrich Ebert Stiftung v 

Bratislave  

Brigita SCHMÖGNEROVÁ  

Býv. viceprezidentka Európskej banky pre obnovu a rozvoj a bývalá ministerka financií  

František ŠEBEJ 

Zahraničnopolitický analytik, poslanec Národnej rady SR 

Magda VÁŠÁRYOVÁ 

Predsedníčka Správnej rady nadácie VIA CULTURA 

Peter WEISS 

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Českej republike, Praha 
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D. FOTOGRAFICKÁ PRÍLOHA 

 

 
Krst knihy „PRIATEĽ— PARTNER—SPOJENEC: Príbeh slovensko-amerických vzťahov od nežnej 

revolúcie dodnes“, Bratislava – 5. február 2018 

 

 

Roundtable with the UK on future relations in foreign and defence policy,  

Bratislava – 15. marec 2018 
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Prezentácia projektov podporených EÚ v regióne Gagauzska, na foto: Samuel Goda, Pavel 

Filip (premiér Moldavskej republiky), Peter Michalko (Hlava delegácie EÚ v Moldavskej 

republike), Irina Vlah (Baškan Gagauzska), Komrat – 28. marec 2018 

 

XVIII. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky za 

rok 2017, Bratislava – 11. apríl 2018 
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Café Európa: Na Slovensku po bruselsky – Ovládne nás EÚ?, Bratislava – 5. apríl 2018 

 

 

OBSE a kríza na Ukrajine, Bratislava – 13. jún 2018 
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Forum of Young Leaders of Moldova, Komrat – 8. júl 2018 

 

 

Oslava 25. rokov SFPA, Bratislava – 2. október 2018 
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EÚ v roku 2018: môže byť Európa úspešná po voľbách do Európskeho parlamentu?,  

Bratislava – 11. október 2018 

 

Café Európa: Miesto Bratislavy v EÚ, Bratislava – 23. október 2018 
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Central European Energy Conference 2018, Bratislava – 18 – 20. november 2018 

 

 

Role of the OSCE in managing the crisis in Eastern Ukraine, Bratislava – 23. november 2018 
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E. FINANČNÝ PREHĽAD 

 

Členenie výnosov podľa zdrojov financovania 

 

Zdroj Suma výnosov 

Dotácie 329 172,65 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 66 360,83 

Medzinárodný vyšehradský fond 96 624,50 

Representation of EC in Slovak Republic 23 525,00 

Úrad vlády SR (projekty z NFM) 5 238,00 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 45 033,77 

Delegation of the European Union to Moldova 92 390,55 

Tržby z predaja služieb 121 381,26 

USAID/Bosnia-Herzegovina 38 339,30 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 50 572,16 

Peace Research Institute Frankfurt (PRIF) 2 500,00 

REKK Foundation for Regional Policy Co-operation 7 500,00 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. 5 000,00 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 3 838,34 

Hanns-Seidel-Stiftung e.V. - zastúpenie v Slovenskej republike 1 418,62 

Central Europe Energy Partners, AISBL 1 240,00 

Slovenský zväz výrobcov tepla 1 666,67 

Agentúra SOPK pre rozvoj prešovského regiónu, n. o. 1 125,00 

Veolia Energia Slovensko, a. s. 1 000,00 

ostatné výnosy 7 181,17 
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Príspevky od iných organizácií 62 887,76 

Friedrich Ebert Stiftung 1 146,52 

U.S. Embassy Bratislava 8 586,98 

Konrad-Adenauer Stiftung 9 207,19 

Nadácia EPH 10 865,00 

Association Energy Efficient Cities of Ukraine 16 238,79 

Fundacja Instytut Spraw Publicznych 9 147,28 

Office of the Embassy of Canada 7 446,00 

ostatné výnosy 250,00 

Tržby za vlastné výrobky 180,00 

Tržby za publikácie 180,00 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 275,65 

Dary of fyzických osôb 275,65 

Ostatné výnosy 405,47 

kreditné úroky 0,00 

kurzové zisky 404,35 

ostatné výnosy 1,12 

Spolu výnosy 514 302,79 
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Čl. I 

Všeobecné údaje 

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum 
založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky. 

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava, 

Ministerstvo zahraničných vecí SR, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 

Dátum vzniku účtovnej jednotky: 30.01.2004 

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov  a iných orgánov účtovnej jednotky; Štatutárny orgán – Alexander Duleba. 

(3)  Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.  

Nezávislé odborné analýzy kľúčových otázok medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Skvalitnenie odbornej 
diskusie o medzinárodných vzťahoch a zahraničnej politike Slovenskej republiky. Vydávanie periodických i neperiodických publikácií, ktoré 
slúžia ako zdroj kvalifikovaných informácií pre odbornú i laickú verejnosť. 

Podnikateľská činnosť - reklamné služby na konferenciách 

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov je 3 , a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa 
zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) je 0 a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je 0. Počet 
dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas 
účtovného obdobia je 0.   

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. 

(6) Údaje podľa odseku  4 a čl. III a IV  sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.  

 

Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

(1) Účtovná závierka je zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. 

(2) Základné účtovné metódy použité pri zostavovaní tejto individuálnej účtovnej závierky sú opísané nižšie. Tieto metódy sa uplatňujú 
konzistentne počas všetkých účtovných období, ak nie je uvedené inak.   

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na 

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.  Súčasťou 

obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku sú úroky z úverov súvisiacich s obstaraním majetku, ktoré vznikli do momentu zaradenia 

majetku do užívania.  Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky 

priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu a činnosť. Doba použiteľnosti 

dlhodobého majetku je dlhšia ako jeden rok. Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby používania a 

predpokladaného priebehu opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia dlhodobo nehmotného majetku do používania. Odpoisový 

plán má nasledujúce doby odpisovania, metódu odpisovania a odpisové sadzby: 

popis majetku doba odpisovania v mesiacoch metóda odpisovania   
ročná 

sadzba v % 

nehmotný majetok - softvér 60 rovnomerná 20,00 

stavby, budovy, haly  240 rovnomerná 5,00 

stroje a  prístroje  48 rovnomerná 25,00 

nábytok, zariadenie  72 rovnomerná 16,67 

automobily  48 rovnomerná 25,00 
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ostatný hmotný majetok 48 rovnomerná 25,00 

ostatný hmotný majetok 72 rovnomerná 16,67 

Zásoby 

Zásoby sú oceňované obstarávacou cenou s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sú 

ocenené vlastnými nákladmi. Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa vykonáva spôsobom B. 

Spoločnosť účtuje v zmysle § 17 Postupov účtovania o zásobach, ktorými sú: 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť v danom účtovnom období neúčtovala o zásobách. 

Finančný prenájom 

Finančným prenájom sa rozumie obstaranie dlhodobého majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za 

dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. 

Majetok obstaraný finančným prenájmom sa odpisuje v účtovníctve nájomcu. Finančný náklad Úroky sa účtujú na účet 562 - Úroky.  Prijatie 

majetku nájomcom sa v deň prijatia majetku účtuje v prospech účtu 474 - Záväzky z prenájmu, v rámci dlhodobých záväzkov. 

Pohľadávky 

Pohľadávky sú pri vzniku ocenené menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí a pohľadávky, ktoré sú nadobudnuté vkladom 

do základného imania sú ocenené obstarávacou cenou. Opravné položky sú účtované pri pochybnostiach o jej zaplatení dlžníkom a pri 

sporných pohľadávkach. Pohľadávky do doby splatnosti 12 mesiacov sa považujú za krátkodobé. Pri splatnosti pohľadávky nad 12 mesiacov sú 

pohľadávky vykázané ako dlhodobé. 

Peňažné prostriedky, ekvivalenty a ceniny 

Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené menovitou hodnotou. Finančné prostriedky uložené na bankových účtoch s dobou viazanosti nad 12 

mesiacov sú vykázané samostatne.  

Účty časového rozlíšenia 

Na účtoch časového rozlíšenia sa účtujú náklady a výnosy v rozlíšení s účtovným obdobím, s ktorým časovo a vecne súvisia. Náklady budúcich 

období a príjmy budúcich období vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím, v 

členení na dlhodobé a krátkodobé. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie 

zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím, v členení na dlhodobé a krátkodobé.  

Rezervy 

Na účtoch rezerv sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. 

Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Členenie rezerv z hľadiska časového vymedzenia sú dlhodobé alebo krátkodobé. 

Záväzky 

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, 

že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. 

Daň z príjmov splatná a odložená daň z príjmov 

materiál - suroviny, pomocné látky, náhradné diely, hmotný majetok, ktorý nespĺňa podmienky dlhodobého majetku 

nedokončená výroba - produkty, ktoré prešli niekoľkými výrobnými procesmi, ale nie sú už materiálom 

výrobky - predmety vlastnej výroby určené na predaj 

tovar - zakúpený za účelom predaja v nezmenej podobe 
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Zo základu dane z príjmov a sadzby sa vypočíta splatná daň z príjmov z bežnej činnosti a z mimoriadnej činnosti.  

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na: 

a) dočasné rozdiely medzi účt. hodnotou majetku a účt. hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daň. základňou, 

b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti, 

c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. 

Cudzia mena a kurzové rozdiely 

Účtovníctvo je vedené a účtovná závierka je zostavená v peňažnej jednotke euro. Pohľadávky, záväzky, podiely, cenné papiere, deriváty, 

ceniny a peňažné prostriedky, ako aj opravné položky a rezervy, ak majetok a záväzky, ktorých sa týkajú,  vyjadrené v cudzej mene, účtovná 

jednotka účtuje v eurách aj v cudzej mene. 

Opravné položky 

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti 
oceneniu v účtovníctve. Opodstatnenou je, ak nastane skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto 
majetku. Pri opodstatnenosti sa tvorí opravná položka. Zúčtovanie opravnej položky sa vykoná z dôvodu vyradenia, z úplného alebo 
čiastočného zániku opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty. Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku (predajom, darovaním, škodou, 
spotrebou a inkasom) sa vykoná pred vyradením majetku. 

 

Čl. III 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to 

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom 
ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; 
uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas 
bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia. 

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s 
ním nakladať. 

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a 
o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého  finančného  majetku. 

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a 
zúčtovania. 

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a  o ocenení krátkodobého finančného majetku  reálnou hodnotou ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. 

(7) Prehľad  opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo 
zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia 
alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám. 

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú  činnosť,  zdaňovanú 
činnosť a podnikateľskú činnosť. 

(9) Prehľad  opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo 
zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia 
alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam. 

(10) Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a 
to  

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových 
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa 
uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny 
a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.  

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach. 
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(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to 

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, 
zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa 
uvedie predpokladaný rok použitia rezervy, 

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 -  Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky 
a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov  záväzkov, 

c) prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, 

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy  

 1. do jedného roka vrátane, 

 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 

 3. viac ako päť rokov, 

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia 
a zostatok na konci účtovného obdobia, 

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty 
v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia, 

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. 

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na 

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, 

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, 

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, 

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, 

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane. 

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to 

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad, 

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti  

 1. do jedného roka vrátane, 

 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 

     3. viac ako päť rokov. 

 

Čl. IV 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, 
 služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky. 

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.  

(3) Prehľad  dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. 

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom  osobitne sa uvádza hodnota 
kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.  

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota 
kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie 
v členení na náklady za 

a) overenie účtovnej závierky, 

b) uisťovacie audítorské služby okrem  overenia účtovnej závierky, 

c) súvisiace audítorské služby, 

d) daňové poradenstvo, 

e) ostatné neaudítorské služby. 
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Čl. V 

Opis údajov na podsúvahových účtoch 

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. 

Čl. VI 

Ďalšie informácie 

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo 
vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej 
jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z 
investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov. 

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z 
ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia;  takýmito inými pasívami sú: 

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac 
neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo 

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto 
povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť. 

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke 
sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to 

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, 

b) povinnosť z opčných obchodov, 

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv, 

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv, 

e) iné povinnosti.  

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. 

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia. 

 

 

 

 

Tabuľka k čl. I ods.  4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov 

 
Bežné  účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 5 3 

z toho  počet vedúcich zamestnancov 0 0 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou  0 0 

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre 
účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 

0 0 



Tabuľka  k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 

Tabuľka č. 1 

 
Nehmotné výsledky 

z vývojovej 
a obdobnej činnosti 

Softvér Oceniteľné práva 
Ostatný dlhodobý 
nehmotný majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 

nehmotného majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý nehmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia 

 
 

37641,90 755,16   38397,06 

prírastky   
 

 
     

úbytky  
 

 
     

presuny 
 

 
     

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

  37641,90 755,16   38397,06 

Oprávky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia 

       

prírastky   
       

úbytky  
       

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

       

Opravné položky – stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia 

       

prírastky          

úbytky         

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

       

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

  37641,90 755,16   38397,06 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

  37641,90 755,16   38397,06 
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Tabuľka č. 2 

 Pozemky 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 

veci a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Poskytnuté 
preddavky 

na dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

 

 

 24557,97    27616,81   52174,78 

prírastky   
 

 
         

úbytky  
 

 
         

presuny 
 

 
         

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

   24557,97    27616,81   52174,78 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

   5642,97       5642,97 

prírastky   
   5820,00       5820,00 

úbytky  
           

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

   11462,97       11462,97 

Opravné položky – 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

           

prírastky              

úbytky             

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

           

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

   18915,00    27616,81   46531,81 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

   13095,00    27616,81   40711,81 
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Tabuľka k čl. III ods. 4 a 5  o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku 

 
Podielové cenné papiere 

a podiely v ovládanej 
obchodnej spoločnosti 

Podielové cenné papiere 
a podiely v obchodnej 

spoločnosti 
s podstatným vplyvom 

Dlhové cenné 
papiere držané do 

splatnosti 

Pôžičky podnikom 
v skupine a 

ostatné pôžičky 

Ostatný 
dlhodobý 
finančný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
finančného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
finančný  
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie 

Stav  na začiatku bežného účtovného 
obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

        

Opravné položky 

Stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

        

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia 

        

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

        

 

 

 

Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku  

Hodnota vlastného imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu 

Názov spoločnosti 
Podiel na základnom 

imaní (v %) 

Podiel účtovnej jednotky na 
hlasovacích právach 

(v %) 
bežného 

účtovného obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 
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Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku 

Tabuľka č. 1  

Krátkodobý finančný majetok 
Stav na začiatku bežného účtovného 

obdobia 
Prírastky Úbytky Stav na konci bežného účtovného obdobia 

Majetkové cenné papiere na 
obchodovanie 

    

Dlhové cenné papiere na obchodovanie      

Dlhové cenné papiere so splatnosťou 
do jedného roka držané do splatnosti  

    

Ostatné realizovateľné cenné papiere     

Obstarávanie krátkodobého finančného 
majetku 

    

Krátkodobý finančný majetok spolu     

 

Tabuľka č. 2 

Krátkodobý finančný  majetok 
Zvýšenie/ zníženie hodnoty 

(+/-) 

Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

Vplyv ocenenia na vlastné imanie 

Majetkové cenné papiere na obchodovanie    

Dlhové cenné papiere na obchodovanie    

Ostatné realizovateľné cenné papiere    

Krátkodobý finančný  majetok spolu    
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Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám  

Druh zásob 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Tvorba opravnej položky 

(zvýšenie) 
Zníženie opravnej 

položky 
Zúčtovanie  opravnej 

položky 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Materiál 
     

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej výroby 

     

Výrobky  
     

Zvieratá 
     

Tovar 
     

Poskytnutý preddavok na 
zásoby 

     

Zásoby spolu 
     

 

Tabuľka k čl. III ods. 9  o vývoji opravných položiek k pohľadávkam 

Druh pohľadávok 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Tvorba opravnej položky 

(zvýšenie) 
Zníženie opravnej 

položky 
Zúčtovanie  opravnej 

položky 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
Pohľadávky z obchodného 
styku 

     

Ostatné pohľadávky 
     

Pohľadávky voči 
účastníkom združení 

     

Iné pohľadávky 
     

Pohľadávky spolu 
     

 

 

 

 

Tabuľka k čl. III ods. 10  o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti  
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Stav na konci  

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 461048,61 931512,63 

Pohľadávky po lehote splatnosti 0,00 0,00 

Pohľadávky spolu 461048,61 931512,63 

 

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku     

 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Prírastky 

(+) 
Úbytky 

(-) 
Presuny 

(+, -) 
Stav na konci bežného účtovného 

obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 
94759,81    94759,81 

z toho:  
nadačné imanie v nadácii 

     

vklady zakladateľov      

prioritný majetok      

Fondy tvorené podľa osobitného 
predpisu 

     

Fond reprodukcie 
     

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov 

     

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
kapitálových účastín 

     

Fondy zo zisku 

Rezervný fond 
     

Fondy tvorené zo zisku 
     

Ostatné fondy 
     

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

-100967,74 50,00  -28997,67 -129915,41 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 

-28997,67  -29730,10 28997,67 -29730,10 

Spolu 
-35205,60 50,00 -29730,10 0,00 -64885,70 
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Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk  

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania  

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  

Prídel do fondu reprodukcie  

Prídel do rezervného fondu  

Prídel do fondu tvoreného zo zisku  

Prídel do ostatných fondov  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do sociálneho fondu   

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné   

Účtovná strata 28997,67 

Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo základného imania  

Z rezervného fondu  

Z fondu tvoreného zo zisku  

Z ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov -28997,67 

Iné   

 

 

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o  tvorbe a použití rezerv 
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Druh rezervy 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Tvorba rezerv Použitie rezerv 

Zrušenie alebo zníženie 
rezerv 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Overenie ÚZ auditorom      
Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv 

     

Zákonné rezervy spolu      
Jednotlivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv 

     

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv 

     

Ostatné rezervy spolu      

Rezervy spolu      

 

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch 

Stav na konci 
Druh záväzkov 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 74,30 0,00 

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného  roka 

97822,21 27643,89 

Krátkodobé záväzky spolu 97896,51 27643,89 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  
rokov  vrátane  

  

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov    

Dlhodobé záväzky spolu   

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 97896,51 27643,89 

 

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné  

obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia   

Tvorba na ťarchu nákladov   

Tvorba zo zisku   
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Čerpanie   

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia   

 
Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach 

Druh cudzieho 
zdroja 

Mena Výška úroku v % Splatnosť Forma zabezpečenia 
Suma istiny na konci bežného 

účtovného obdobia 

Suma istiny na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 
Krátkodobý bankový 
úver 

      

Pôžička       

Návratná finančná 
výpomoc 

      

Dlhodobý bankový 
úver 

      

Spolu       

 

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období 

Položky výnosov budúcich období z 
dôvodu 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky 
Stav na konci bežného účtovného 

obdobia 

bezodplatne nadobudnutého 
dlhodobého majetku 

    

dlhodobého majetku obstaraného 
z dotácie 

    

dlhodobého majetku  obstaraného 
z finančného daru  

    

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo  z 
prostriedkov Európskej únie 

625981,49 390240,88 649513,24 366709,13 

dotácie z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho územného celku 

    

grantu     

podielu zaplatenej dane     

dlhodobého  majetku  obstaraného 
z podielu zaplatenej dane 

    

 

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 
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Záväzok 
Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 
Istina Finančný náklad 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

Celková suma dohodnutých platieb     

do jedného roka vrátane     

od jedného roka do piatich  rokov 
vrátane 

    

viac ako päť rokov     

 

Tabuľka k čl. IV  ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane     

Účel použitia podielu zaplatenej dane 
Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 
Použitá suma bežného účtovného 

obdobia 

   

   

   

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia  

 

Tabuľka k čl. IV  ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky 1260,00 

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky  

súvisiace audítorské služby  

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby  

Spolu 1260,00 

 


