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ÚVOD 

Aj vývoj v roku 2021 vo významnej miere poznamenala pandémia koronavírusu . 

Online, respektíve hybridná forma jednotlivých projektových aktivít však 

eliminovala negatívne dopady pandémie ešte úspešnejšie ako v  predchádzajúcom 

roku. Zvykli sme si pracovať v  online priestore a dohadovať virtuálne stretnutia – 

príkladom je napokon i  minuloročné zasadnutie správnej rady SFPA a  RC SFPA.  

Úspešne sme realizovali najväčšie podu jatie, ktorým je pravidelná stredoeurópska 

energetická konferencia (CEEC),  tiež  viaceré diskusné fóra na bilaterálnej úrovni 

(s Českom, Nemeckom i  Ukrajinou). Pokračovali sme  v implementácii dlhoročných 

projektov na Slovensku a v stredoeurópskom regióne (napríklad Civil Servants 

Mobility Program či Think Visegrad), ako aj vo vzdialenejšom zahraničí (projekt 

Národného konventu o EÚ  v Severnom Macedónsku, Albánsku, Gruzínsku, či 

projekt zameraný na mládež  v moldavskom Gagauzsku). Po viac ako dvoch rokoch 

sa nám podarilo úspešne  ukončiť projekt venovaný paradiplomacii  slovenských 

krajov (s dôrazom na trnavský a  prešovský VÚC), spolu s partnermi sme sa pustili 

do implementácie projektu zameraného na manažment spoločnej slovensko -

ukrajinskej hranice (SIBSU), podporeného Finančným mechanizmom  EHP. Stáli 

sme na čele konzorcia think -tankov podieľajúceho sa  na príprave podkladových 

materiálov pre prípravu strednodobej stratégie zahraničnej politiky SR pre 

potreby ministerstva zahraničných vecí a  európskych záležitostí. Aktívne sme sa 

podieľali na konferencii o  budúcnosti Európy, keďže sme boli spoluorganizátorom 

zasadnutí štyroch pracovných skupín Národného konventu  o EÚ  v SR. Začali sme 

tiež intenzívnejšie spolupracovať s  Kanceláriou Európskeho parlamentu, a  to 

predovšetkým na príprave spoločných diskusných  podujatí  zameraných na rôzne 

témy súvisiace s agendou EÚ. V rámci projektu sústreďujúceho sa na bieloruských 

expertov a ich spoluprácu s  náprotivkami zo SR sme prispeli k budovaniu 

odborných kapacít tímu Svitlany Cichanouskej.  

Vydali sme ďalší ročník Ročenky zahraničnej politiky SR, ktorá je žiadaným 

artikulom nielen pre expertov zaoberajúcich sa zahraničnou politikou, ale aj 

diplomatov, akademikov či študentov. Portál zahraničná politika získal vďaka 

spolupráci s  renomovanou publicistkou Evou Mihočkovou novú dynamiku, ktorá 

sa odzrkadlila na výstupoch v  podobe článkov, najmä však rozhovorov.  

Popri spomínanej Eve Mihočkovej s  nami začala spolupracovať kolegyňa Miroslava 

Pisklová, expertka na európske záležitosti, ktorá doteraz pôsobila v  pražskom 

Europeu. vo svojich radoch sme tiež privítali Ivanu Uličnú, so zameraním  na 

rozvojovú spoluprácu a  postavenie žien v  zahraničnej politike . Mali sme tiež 

možnosť začať dlhodobú spoluprácu s  Barborou Legényovou, nateraz v pozícii  

stážistky. Rozlúčili sme sa naopak s  Tatianou Chovancovou (pracuje na 
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ministerstve financií), Patrikom Kováčom (pôsobí na Úrade vlády SR) i Jurajom 

Hajkom (pracuje ako redaktor v jednom zo slovenských periodík).  

Naše ambície zostávajú nezmenené aj v  roku 2022 – podieľať sa na formovaní 

zahraničnej a  európskej politiky Slovenska. verím, že s  podporou našich partnerov 

sa nám ich podarí prinajmenšom uspokojujúco naplniť.  

 

TOMÁŠ STRÁŽAY  

       riaditeľ  
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A. SÚHRNNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI V ROKU 2021 

 

Zhrnutie – RC SFPA v číslach 

 

21 projektov 

3 konferencie 

33 seminárov, okrúhlych stolov a workshopov 

62 verejných diskusií 

28 odborných štúdií a analýz 

 

1 jazykové školenie pre predstaviteľov hraničnej polície a colníkov (SR&UA) 

1 mobilná aplikácia 

1 osnovy predmetu a podklady pre jeho akreditáciu 

 

2 stáže 

1 pobytové štipendium 

3 študijne pobyty pre delegácie z Kosova (4 experti), Gruzínska (8 expertov), Ukrajiny (4 

experti) 

1 periodická publikácia 

11 neperiodických publikácií 

12 čísel newslettera 

1 webportal  
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I. Výskumné programy a odborné podujatia 

1. Európske záležitosti 

 

Názov projektu Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia 

územnej samosprávy 

Koordinátor  Peter Brezáni 

Partneri  Prešovský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj 

Náklady projektu 142 498 EUR (financované z Európskeho sociálneho fondu, Operačný 

program – Efektívna verejná správa, kód projektu: 314011Q374200101 

v sume 129 621 EUR, z grantu IVF v sume 9260 a spolufinancovanie RC 

SFPA v sume 3617 EUR) 

Charakteristika Cieľom projektu bolo vypracovať stratégiu rozvoja vonkajších 

vzťahov a medzinárodnej spolupráce s európskymi inštitúciami a 

partnermi pre Trnavský samosprávny kraj (TTSK) a Prešovský 

samosprávny kraj (PSK) s cieľom zefektívnenia územnej samosprávy 

a regionálneho rozvoja. Realizácia projektu bola rozdelená do troch 

etáp. V prvej etape projektu (júl 2019 – jún 2020) spracoval výskumný 

tím audit doterajšej medzinárodnej spolupráce TTSK a PSK 

a zmapoval príležitosti pre rozvoj spolupráce s inštitúciami EÚ 

a zahraničnými partnermi. Cieľom druhej etapy (júl 2020 – január 2021) 

bolo porovnanie medzinárodnej spolupráce TTSK a PSK s vybranými 

regiónmi ČR (Juhomoravský kraj) a Poľska (Podkarpatské 

vojvodstvo), vrátane vypracovania analýzy inštitucionálneho 

zabezpečenia manažmentu medzinárodnej spolupráce na úrovni 

TTSK a PSK. V záverečnej fáze projektu (február - jún 2021) bol 

vypracovaný návrh stratégie rozvoja medzinárodnej spolupráce pre 

TTSK a PSK a manuálu pre rozvoj európskej spolupráce VÚC, ako aj 30 

odporúčaní pre zlepšenie európskej spolupráce VÚC. 

Výstup V roku 2021 sme ukončili projekt  realizáciou 5 okrúhlych stolov, 

prezentačných seminárov a vydaním nasledovných publikácií -  

1. Mapa príležitostí pre rozvoj vonkajších vzťahov a medzinárodnej 

spolupráce s európskymi inštitúciami a partnermi na úrovni 

vyšších územných celkov 

2. a) Legislatívny a inštitucionálny rámec pre medzinárodnú 

spoluprácu samosprávnych krajov SR & Medzinárodná 

spolupráca Trnavského samosprávneho kraja 
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b) Legislatívny a inštitucionálny rámec pre medzinárodnú 

spoluprácu samosprávnych krajov SR & Medzinárodná 

spolupráca Prešovského samosprávneho kraja 

 

3. a) Porovnanie paradiplomatických aktivít Prešovského 

samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja 

b) porovnanie paradiplomatických aktivít Juhomoravského kraja 

a Trnavského samosprávneho kraja 

c) Porovnanie paradiplomatických aktivít Prešovského 

samosprávneho kraja a Podkarpatského vojvodstva 

4.  30 odporúčaní pre zlepšenie európskej spolupráce VÚC 

5.  a) Stratégia rozs3voja zahraničnej spolupráce TTSK 2022 – 2030   

 b) Stratégie rozvoja zahraničnej spolupráce PSK 2022 – 203 

c) Projektový plán pre zefektívnenie európskych aktivít vyšších 

územných celkov  

Viac informácii o projekte na: https://archiv.sfpa.sk/projects/europske-vuc/  

 

Názov projektu X. Slovensko-nemecká reflexná skupina   

Koordinátor  Tomáš Strážay 

Partneri  Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Nadácia Friedricha Eberta 

(FES), MZVaEZ SR 

Náklady projektu 1100 EUR (financované z dotácie MZVaEZ SR v sume 700 EUR a FES 

v sume 400 EUR)   

Charakteristika 14. júna 2021 sa uskutočnilo jubilejné desiate  zasadnutie slovensko-

nemeckej reflexnej skupiny, ktorej cieľom je podporiť otvorenú 

diskusiu  medzi expertmi a zástupcami rezortov diplomacie o 

prioritách a záujmoch oboch krajín. Vzhľadom na reštriktívne 

opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu bolo zasadnutie 

uskutočnené v online podobe.  

Prvý diskusný panel bol zameraný perspektívy posilnenia 

bezpečnostnej spolupráce v transatlantickom priestore, s dôrazom 

na NATO. V rámci druhého panelu sa účastníci zamerali na vývoj 

v rámci EÚ a perspektívy európskej integrácie v postpandemickom 



8 
 

| VÝSKUMNÉ CENTRUM SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE ZAHRANIČNÚ POLITIKU 

období. Účastníkov svojimi príhovormi pozdravili štátny tajomník 

MZVaEZ Martin Klus a nemecký štátny tajomník Michael Roth.  

Výstup  Výstupom projektu bolo X. zasadnutie reflexnej skupiny a interná 

analytická správa pre MZVaEZ SR a MZV SRN zameraná na výstupy 

z diskusie a odporúčania. Vzhľadom na povahu podujatia (Chatham 

House Rule) je výstup neverejný. 

 

Názov projektu Séria seminárov pre odbornú verejnosť a stakeholderov 

Koordinátor  Miroslava Pisklová 

Partneri  Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku (KEP) 

Náklady projektu 2 220 EUR (financované Kanceláriou EP na Slovensku) 

Charakteristika Séria seminárov si kladie za cieľ prinášať a diskutovať o aktuálnych 

európskych témach a konkrétnych politikách s odbornou 

verejnosťou a stakeholdermi na Slovensku. Každej diskusie sa účastní 

minimálne jeden poslanec Európskeho parlamentu, pričom ostatní 

panelisti sú expertami na danú tému zo slovenského prostredia 

štátnej správy, neziskovej sféry, biznisu alebo akadémie. Nakoľko sú 

diskusie vysielané tiež naživo online, môže si ich vypočuť aj širšie 

publikum z radov verejnosti. 

Výstup V roku 2021 sa uskutočnili tri diskusie v Európskom dome v Bratislave. 

Niektoré z týchto diskusií boli kvôli nepriaznivej pandemickej situácii 

realizované iba vo forme online podujatia bez osobnej účasti divákov. 

17.9.2021 Debata o stave Európskej únie 

26.11.2021 Vplyv národných volieb na smerovanie EÚ 

10.12.2021 Balík Fit for 55 – príležitosti a výzvy 

 

Názov projektu Národný konvent o EÚ  

Koordinátor  Miroslava Pisklová 

Partneri Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ 

SR) 

Náklady projektu 25 000 EUR bez DPH (financované MZVEZ SR prostredníctvom SFPA) 
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Charakteristika Cieľom projektu bolo zabezpečiť expertnú platformu generujúcu 

analýzy a odporúčania k jednotlivým sektorovým témam. SFPA 

zorganizovalo osem zasadnutí štyroch pracovných skupín vo forme 

diskusných panelov zastrešených odbornými garantmi s tematickým 

zameraním a s participáciou expertov. Tieto expertné okrúhle stoly 

Národného konventu o EÚ boli organizované v rámci celoeurópskej 

Konferencie o budúcnosti Európy (KOBE). Expertné odporúčania, 

ktoré z nich vzišli, mali doplniť výstupy generované v rámci KOBE od 

občanov Slovenska a prispieť tak formovaniu slovenskej pozície. 

Výstup   Bolo zrealizovaných 8 okrúhlych stolov naprieč regiónmi Slovenka:  

24.9.2021 (Trnava) PS Dezinformácie a populizmus 

6.10.2021 (Nitra) PS Dezinformácie a populizmus 

13.10.2021 (Košice) PS Jednotný trh – Znižovanie regionálnych 

rozdielov 

14.10.2021 (Prešov) PS Jednotný trh – Únik mozgov 

28.10.2021 (Žilina) PS Digitálna a zelená tranzícia – Strata pracovných 

miest v dôsledku automatizácie 

2.11.2021 (Bratislava) PS Slovensko a EÚ v globálnom kontexte 

3.11.2021 (Trenčín) PS Digitálna a zelená tranzícia – Prehlbovanie digital 

divide 

8.11.2021 (Banská Bystrica) PS Slovensko a EÚ v globálnom kontexte 

 

Názov projektu Europe Direct Prešov 

Koordinátori  Matúš Žac, Róbert Király 

Podpora  Zastúpenie Európskej komisie v SR 

Náklady projektu 23 698 EUR (z toho 23 467 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 
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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. 

Výstupy Okrem plnenia hlavnej funkcie, t. j. priebežného poskytovania 

informácií verejnosti o EÚ a jej činnosti, v roku 2021 EDIC Prešov 

zorganizovalo nasledujúce odborné a popularizačné podujatia: 

Názov podujatia: Názov podujatia: EÚ a JA  

Dátum uskutočnenia: 29. 3. 2021 

Miesto uskutočnenia: Prešov, Prešovská univerzita v Prešove,                    

17. novembra 1 (online) 

Popis podujatia: Prispievať k európskej demokracii znamená 

vyjadrovať svoj názor, či už účasťou na voľbách do Európskeho 

parlamentu, v ktorých občania priamo volia poslancov Európskeho 

parlamentu každých päť rokov, ale aj mimo volebných období. 

Posledné voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali v roku 

2019, mali najvyššiu účasť za posledných 20 rokov - zúčastnilo sa ich 

viac ako 200 miliónov voličov a prudko narástol počet mladých 

voličov. Ľudia sa chcú zapájať do tvorby rozhodnutí a politík na 

európskej úrovni, a to nielen v čase volieb. Aj preto je dôležité vedieť, 

ako funguje EÚ a jej inštitúcie. Diskusia s účastníkmi podujatia bola 

zameraná na oboznámenie sa s problematikou EÚ a spôsobom jej 

fungovania. Prednášajúcim bol manažér ED Prešov PhDr. Matúš Žac, 

PhD. Cieľom podujatia bolo zistiť názory mladých ľudí na fungovanie 

EÚ a bližšie im priblížiť ciele a aktivity EÚ a jej inštitúcií. 

 

Názov podujatia: Plán obnovy pre Európu. Slovensko  

Dátum uskutočnenia: 30.3.2021 

Miesto uskutočnenia: Levoča, SOŠ pedagogické Levoča, Bottova 15 

(online) 

Popis podujatia: Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je 

súčasťou spoločnej reakcie krajín EÚ na silný pokles hospodárstva v 

dôsledku pandémie nového koronavírusu. S cieľom zabrániť stagnácii 

životnej úrovne predstavuje plán obnovy kombináciu investícií, 

reforiem a efektívnych verejných politík, ktorá umožní krajine opäť 

dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ a dosiahnuť zlepšenie v 

kľúčových oblastiach ovplyvňujúcich kvalitu života na Slovensku. 

Podujatie bolo zamerané na prezentáciu kľúčových oblastí Plánu 
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obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a zistenie názoru účastníkov 

podujatia, na ktoré oblasti by sa malo použiť najviac finančných 

prostriedkov z predloženého plánu. Cieľom podujatia bolo 

predstavenie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a zistenie 

názoru účastníkov podujatia, na ktoré oblasti by sa malo použiť 

najviac finančných prostriedkov z predloženého plánu. 

 

Názov podujatia: EÚ FUN ZÓNA 

Dátum uskutočnenia: 27.4.2021 

Miesto uskutočnenia: Prešov, Prešovská univerzita v Prešove,                    

17. novembra 1 

Popis podujatia: V čoraz zložitejšom a premenlivejšom svete a aj z 

dôvodu nedostatočnej informovanosti má veľká časť mladých ľudí na 

Slovensku tendenciu prikláňať sa k radikálnym, často až k 

extrémistickým názorom. Propagácia a presadzovanie ľudských práv, 

demokratických hodnôt, hodnôt Európskej únie, mieru, podpora 

multilateralizmu a boj proti dezinformáciám preto ED Prešov 

považuje za kľúčové činnosti. Jednou z možností, ako prispieť k 

šíreniu vzdelanosti a objektívnej informovanosti o dianí v EÚ, jej 

histórií a prioritách medzi mladými ľuďmi bolo zriadenie EÚ FUN 

ZÓNY v priestoroch Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá okrem 

sedacej a oddychovej časti disponuje aj knižnicou vybavenou 

publikáciami zameranými na problematiku EÚ. Zriadenie tejto 

oddychovej zóny spojenou s knižnicou považujeme za praktickú 

implementáciu hesla ED Prešov „informovanosťou proti 

euroskepticizmu“.  

 

Názov podujatia: Mladý Európan 2021 

Dátum uskutočnenia: 27.4.2021 

Miesto uskutočnenia: Prešov (online) 

Popis podujatia: Jedná sa o celoslovenskú vedomostnú súťaž pre 

študentov stredných škôl, ktorú so Zastúpením Európskej komisie na 

Slovensku každoročne spoluorganizuje Informačné centrum Europe 

Direct Prešov. Cieľom súťaže je zvýšiť úroveň všeobecnej 

informovanosti špecifickej cieľovej skupiny občianskej verejnosti – 

študentov stredných škôl v SR o EÚ a poskytnúť im možnosť získať 

informácie a odpovede na otázky o inštitúciách, legislatíve, politikách, 

programoch Európskej únie a jednotlivých členských štátoch. Súťaž 

zároveň umožní poskytnúť spätnú väzbu inštitúciám Európskej únie o 

dosiahnutej úrovni európskeho povedomia mladej generácie na 

Slovensku. 
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Názov podujatia: Budúcnosť Európy: Klimatické zmeny a životné 

prostredie  

Dátum uskutočnenia: 27.4.2021 

Miesto uskutočnenia: Prešov (online) 

Popis podujatia: Boj proti klimatickým zmenám a poškodzovaniu 

životného prostredia sú naliehavým problémom Európskej únie i 

celého sveta. Ak chceme lepší svet pre nás všetkých, potrebujeme 

stratégiu, ktorá umožní Európe aj naďalej viesť svet k udržateľnosti a 

klimatickej neutralite. Na podujatí sme prijateľnou a zaujímavou 

formou odprezentovali aktuálnu agendu EÚ v kontexte boja proti 

klimatickým zmenám, s dôrazom na Európsky ekologický dohovor. 

Prednášajúcim bol pracovník a výskumný pracovník ED Prešov PhDr. 

Róbert Király. Cieľom podujatia bolo prostredníctvom diskusie s 

účastníkmi podujatia zistiť názory mladých ľudí na problematiku 

klimatických zmien a životného prostredia. Prostredníctvom 

prezentácie sa študenti oboznámili s cieľmi Európskej komisie v boji 

proti klimatickým zmenám a s Európskym ekologickým dohovorom. 

 

Názov podujatia: Fotosúťaž „Moja Európa“ 

Dátum uskutočnenia: 28.4.2021 

Miesto uskutočnenia: Prešov (online) 

Popis podujatia: Online podujatie bolo zamerané na vyhodnotenie 

Fotosúťaže na tému „Moja Európa“. Primárny cieľom súťaže bolo 

vyhotovenie fotografie zachytávajúcej výhody členstva v Európskej 

únii. Poslaním súťaže bolo tiež objavovanie výhod členstva krajiny v 

Európskej únii, budovanie občianskej participácie, zapájanie sa do 

verejného zveľaďovania a posilnenie pocitu príslušnosti k 

spoločnému európskemu priestoru. Cieľom súťaže bolo podnietiť 

obyvateľov Prešovského kraja, predovšetkým mladých ľudí, aby sa 

vďaka vyhotoveniu fotografie zachytávajúcej výhody členstva v EÚ 

zapájali do zveľaďovania spoločného európskeho priestoru a zapájali 

sa tak k postupnému budovaniu a posilňovaniu pocitu európskej 

identity. 

 

Názov podujatia: Školenie pre pedagógov. Výučba problematiky EÚ na 

stredných školách  

Dátum uskutočnenia: 29.4.2021 

Miesto uskutočnenia: Prešov (online) 
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Popis podujatia: Podujatie (školenie) bolo zamerané na predstavenie 

konceptu výučby problematiky EÚ na stredných školách v oblasti 

histórie, fungovania EÚ a jej inštitúcii. Súčasťou školenia bola 

prezentácia a dodanie podkladových a študijných (online) materiálov, 

určených primárne pre učiteľov dejepisu a občianskej náuky. Cieľom 

podujatia (školenia) bolo podrobne oboznámiť učiteľov občianskej 

náuky a dejepisu s problematikou EÚ, históriou EÚ a dejinami 

európskej integrácie, európskymi inštitúciami a dôkladne 

odprezentovať webovú stránku www.europa.eu, kde je možné nájsť 

všetky potrebné informácie o EÚ, dokumenty, publikácie a študijné 

materiály, ktoré je možné využiť v edukačnom procese na stredných 

školách. Zámerom školenia bolo tiež podporiť aktívne občianstvo a 

spoločné hodnoty EÚ. 

 

Názov podujatia: Budúcnosť Európy. EÚ a JA  

Dátum uskutočnenia: 4. 5. 2021 

Miesto uskutočnenia: Škola umeleckého priemyslu,  Slavkovská 17, 

060 01 Kežmarok (online) 

Popis podujatia: Prispievať k európskej demokracii znamená 

vyjadrovať svoj názor, či už účasťou na voľbách do Európskeho 

parlamentu, v ktorých občania priamo volia poslancov Európskeho 

parlamentu každých päť rokov, ale aj mimo volebných období. 

Posledné voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali v roku 

2019, mali najvyššiu účasť za posledných 20 rokov - zúčastnilo sa ich 

viac ako 200 miliónov voličov a prudko narástol počet mladých 

voličov. Ľudia sa chcú zapájať do tvorby rozhodnutí a politík na 

európskej úrovni, a to nielen v čase volieb. Aj preto je dôležité vedieť, 

ako funguje EÚ a jej inštitúcie. Diskusia s účastníkmi podujatia bola 

zameraná na oboznámenie sa s problematikou EÚ a spôsobom jej 

fungovania. Prednášajúcim bol manažér ED Prešov PhDr. Matúš Žac, 

PhD. Cieľom podujatia bolo zistiť názory mladých ľudí na fungovanie 

EÚ a bližšie im priblížiť ciele a aktivity EÚ a jej inštitúcií. 

 

Názov podujatia: Budúcnosť Európy. EÚ a JA  

Dátum uskutočnenia: 11. 5. 2021 

Miesto uskutočnenia: Škola umeleckého priemyslu,  Slavkovská 17, 

060 01 Kežmarok (online) 

Popis podujatia: Prispievať k európskej demokracii znamená 

vyjadrovať svoj názor, či už účasťou na voľbách do Európskeho 

parlamentu, v ktorých občania priamo volia poslancov Európskeho 

parlamentu každých päť rokov, ale aj mimo volebných období. 
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Posledné voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali v roku 

2019, mali najvyššiu účasť za posledných 20 rokov - zúčastnilo sa ich 

viac ako 200 miliónov voličov a prudko narástol počet mladých 

voličov. Ľudia sa chcú zapájať do tvorby rozhodnutí a politík na 

európskej úrovni, a to nielen v čase volieb. Aj preto je dôležité vedieť, 

ako funguje EÚ a jej inštitúcie. Diskusia s účastníkmi podujatia bola 

zameraná na oboznámenie sa s problematikou EÚ a spôsobom jej 

fungovania. Prednášajúcim bol manažér ED Prešov PhDr. Matúš Žac, 

PhD. Cieľom podujatia bolo zistiť názory mladých ľudí na fungovanie 

EÚ a bližšie im priblížiť ciele a aktivity EÚ a jej inštitúcií. 

 

Názov podujatia: Budúcnosť Európy: Klimatické zmeny a životné 

prostredie (2 diskusie) 

Dátum uskutočnenia: 25.2.2021 

Miesto uskutočnenia: Škola umeleckého priemyslu,  Slavkovská 17, 

060 01 Kežmarok  

Popis podujatia: Boj proti klimatickým zmenám a poškodzovaniu 

životného prostredia sú naliehavým problémom Európskej únie i 

celého sveta. Ak chceme lepší svet pre nás všetkých, potrebujeme 

stratégiu, ktorá umožní Európe aj naďalej viesť svet k udržateľnosti a 

klimatickej neutralite. Na podujatí sme prijateľnou a zaujímavou 

formou odprezentovali aktuálnu agendu EÚ v kontexte boja proti 

klimatickým zmenám, s dôrazom na Európsky ekologický dohovor. 

Prednášajúcim bol pracovník a výskumný pracovník ED Prešov PhDr. 

Róbert Király. Cieľom podujatia bolo prostredníctvom diskusie s 

účastníkmi podujatia zistiť názory mladých ľudí na problematiku 

klimatických zmien a životného prostredia. Prostredníctvom 

prezentácie sa študenti oboznámili s cieľmi Európskej komisie v boji 

proti klimatickým zmenám a s Európskym ekologickým dohovorom. 

 

Názov podujatia: Fake news, dezinformácie a rozvoj kritického 

myslenia 

Dátum uskutočnenia: 24.9.2021 

Miesto uskutočnenia: Stredná priemyselná škola strojnícka, 

Duklianska 1, Prešov 

Popis podujatia: Šírenie tzv. fake news a dezinformácii v členských 

štátoch EÚ patrí v posledných rokoch medzi hlavné hrozby, ktoré 

svojim klamlivým obsahom výrazne narúšajú európsku integritu 

a ohrozujú európske hodnoty. Cieľom zorganizovanej diskusie preto 

bolo prispieť k objektívnemu informovaniu predovšetkým o dianí 

v EÚ a vyvrátiť nepravdivé informácie a mýty o EÚ, ktoré sa šíria 
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predovšetkým prostredníctvom internetu a sociálnych sietí 

a oslovujú najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva, mladých ľudí.  

Cieľovým publikom boli študenti strednej školy v Prešovskom kraji. 

Prednášajúcim bol manažér EUROPE DIRECT Prešov PhDr. Matúš Žac, 

PhD. 

 

Názov podujatia: Budúcnosť Európy. EÚ a JA  

Dátum uskutočnenia: 27. 9. 2021 

Miesto uskutočnenia: Stredná priemyselná škola strojnícka, 

Duklianska 1, Prešov 

Popis podujatia: Prispievať k európskej demokracii znamená 

vyjadrovať svoj názor, či už účasťou na voľbách do Európskeho 

parlamentu, v ktorých občania priamo volia poslancov Európskeho 

parlamentu každých päť rokov, ale aj mimo volebných období. 

Posledné voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali v roku 

2019, mali najvyššiu účasť za posledných 20 rokov - zúčastnilo sa ich 

viac ako 200 miliónov voličov a prudko narástol počet mladých 

voličov. Ľudia sa chcú zapájať do tvorby rozhodnutí a politík na 

európskej úrovni, a to nielen v čase volieb. Aj preto je dôležité vedieť, 

ako funguje EÚ a jej inštitúcie. Diskusia s účastníkmi podujatia bola 

zameraná na oboznámenie sa s problematikou EÚ a spôsobom jej 

fungovania. Prednášajúcim bol manažér ED Prešov PhDr. Matúš Žac, 

PhD. Cieľom podujatia bolo zistiť názory mladých ľudí na fungovanie 

EÚ a bližšie im priblížiť ciele a aktivity EÚ a jej inštitúcií. 

 

Názov podujatia: Konferencia o budúcnosti Európy (séria 7 diskusií)  

Dátum uskutočnenia: 27.9.2021 

Miesto uskutočnenia: Prešov, Prešovská univerzita v Prešove, 17. 

novembra 1 

Popis podujatia: Európsky parlament, Rada a Európska komisia sa 

zaviazali, že budú Európanov počúvať a že sa v rámci svojich 

právomocí budú odporúčaniami zaoberať. Za týmto účelom bola 

vytvorená tzv. Konferencia o budúcnosti Európy, ktorá predstavuje 

jedinečnú a dobre načasovanú možnosť na diskusiu s občanmi o 

výzvach a prioritách Európy. Hlavným diskutérom so študentmi 

Prešovskej univerzity v Prešove na tému budúcnosti Európy bol 

manažér ED Prešov PhDr. Matúš Žac, PhD. Celkovo išlo o 7 

samostatných diskusii v rámci jedného dňa.  

 

Názov podujatia: Fake news, dezinformácie a rozvoj kritického 

myslenia 
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Dátum uskutočnenia: 3.11.2021 

Miesto uskutočnenia: Prešov, Prešovská univerzita v Prešove, 17. 

novembra 1 (online)  

Popis podujatia: Šírenie tzv. fake news a dezinformácii v členských 

štátoch EÚ patrí v posledných rokoch medzi hlavné hrozby, ktoré 

svojim klamlivým obsahom výrazne narúšajú európsku integritu 

a ohrozujú európske hodnoty. Cieľom zorganizovanej diskusie preto 

bolo prispieť k objektívnemu informovaniu predovšetkým o dianí 

v EÚ a vyvrátiť nepravdivé informácie a mýty o EÚ, ktoré sa šíria 

predovšetkým prostredníctvom internetu a sociálnych sietí 

a oslovujú najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva, mladých ľudí.  

Cieľovým publikom boli študenti Prešovskej univerzity v Prešove. 

Prednášajúcim bol manažér EUROPE DIRECT Prešov PhDr. Matúš Žac, 

PhD. 

 

Názov podujatia: Slávnostné (novo)otvorenie Informačného centra 

Europe Direct Prešov 

Dátum uskutočnenia: 18.11.2021 

Miesto uskutočnenia: Prešov, Prešovská univerzita v Prešove, 17. 

novembra 1   

Popis podujatia: Sieť Informačných centier Europe Direct je jedným z 

hlavných nástrojov Európskej komisie na poskytovanie služieb a 

informácii z diania v Európskej únii obyvateľom regiónu a na 

zabezpečenie spätnej väzby jednotlivým inštitúciám Únie. Európska 

komisia vyhlásila v roku 2020 prostredníctvom svojho Zastúpenia v 

Slovenskej republike výzvu na predkladanie návrhov partnerov, ktorí 

budú prevádzkovať tieto centrá v období rokov 2021 – 2025. Jedným 

z úspešných žiadateľov bolo aj Informačné centrum Europe Direct 

Prešov. K slávnostnému otvoreniu centra došlo za prítomnosti 

predstaviteľov Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, 

Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, Prešovskej 

univerzity i verejnosti.  

 

Názov podujatia: Konferencia Budúcnosť Európy 

Dátum uskutočnenia: 1.12.2021 

Miesto uskutočnenia: Prešov, Prešovská univerzita v Prešove, 17. 

novembra 1  (online) 

Popis podujatia: Podujatie bolo určené pre širokú verejnosť, 

akademickú obec, študentov stredných a vysokých škôl, ako aj 

rôznych aktivistov a publicistov. Konferencia s názvom Budúcnosť 

Európy vychádzala z koncepcie Európskej komisie, podľa ktorej je 
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cieľom zaistiť zohľadnenie myšlienok občanov a ich spätnej väzby pri 

tvorbe politík EÚ. Vychádzala tiež z predpokladu, že stretnutia s 

občanmi a mladými ľuďmi by mali udávať tón diskusiám o reforme EÚ. 

Cieľom podujatia bolo posilniť dôveru medzi inštitúciami a občanmi a 

umožniť im otvorenú, inkluzívnu, transparentnú a štruktúrovanú 

komunikáciu. Zároveň priniesla škálu nových prvkov na posilnenie 

vplyvu občanov na budúce opatrenia a priority Európskej únie. 

Konferencia sa zaoberala témami boja proti zmenám klímy,  

environmentálnych výziev, hospodárstva, sociálnej spravodlivosti a 

rovnosti, digitálnej transformácie Európy, presadzovania európskych 

hodnôt, ako aj tém osobitne súvisiacich s demokratickými procesmi a 

inštitucionálnymi záležitosťami. Konferencia stavala na minulých 

skúsenostiach, získaných napríklad v rámci dialógov s občanmi, ale v 

diskusii sa prejavilo aj množstvo nových prvkov, ktorých cieľom bolo 

zvýšiť angažovanosť občanov a posilniť možnosti, ako ovplyvňovať 

budúce dianie v EÚ. 

 

Názov podujatia: Budúcnosť Európy: Klimatické zmeny a životné 

prostredie  

Dátum uskutočnenia: 18.11.2021 

Miesto uskutočnenia: Prešov, Prešovská univerzita v Prešove, 17. 

novembra 1 

Popis podujatia: Boj proti klimatickým zmenám a poškodzovaniu 

životného prostredia sú naliehavým problémom Európskej únie i 

celého sveta. Ak chceme lepší svet pre nás všetkých, potrebujeme 

stratégiu, ktorá umožní Európe aj naďalej viesť svet k udržateľnosti a 

klimatickej neutralite. Na podujatí sme prijateľnou a zaujímavou 

formou odprezentovali aktuálnu agendu EÚ v kontexte boja proti 

klimatickým zmenám, s dôrazom na Európsky ekologický dohovor. 

Prednášajúcim bol pracovník a výskumný pracovník ED Prešov PhDr. 

Róbert Király. Cieľom podujatia bolo prostredníctvom diskusie s 

účastníkmi podujatia zistiť názory mladých ľudí na problematiku 

klimatických zmien a životného prostredia. Prostredníctvom 

prezentácie sa študenti oboznámili s cieľmi Európskej komisie v boji 

proti klimatickým zmenám a s Európskym ekologickým dohovorom. 

 

Názov podujatia: Budúcnosť Európy: Klimatické zmeny a životné 

prostredie  

Dátum uskutočnenia: 23.11.2021 

Miesto uskutočnenia: Prešov, Prešovská univerzita v Prešove, 17. 

novembra 1 
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Popis podujatia: Boj proti klimatickým zmenám a poškodzovaniu 

životného prostredia sú naliehavým problémom Európskej únie i 

celého sveta. Ak chceme lepší svet pre nás všetkých, potrebujeme 

stratégiu, ktorá umožní Európe aj naďalej viesť svet k udržateľnosti a 

klimatickej neutralite. Na podujatí sme prijateľnou a zaujímavou 

formou odprezentovali aktuálnu agendu EÚ v kontexte boja proti 

klimatickým zmenám, s dôrazom na Európsky ekologický dohovor. 

Prednášajúcim bol pracovník a výskumný pracovník ED Prešov PhDr. 

Róbert Király. Cieľom podujatia bolo prostredníctvom diskusie s 

účastníkmi podujatia zistiť názory mladých ľudí na problematiku 

klimatických zmien a životného prostredia. Prostredníctvom 

prezentácie sa študenti oboznámili s cieľmi Európskej komisie v boji 

proti klimatickým zmenám a s Európskym ekologickým dohovorom. 

 

Názov podujatia: Prieskum verejnej mienky: Vnímanie EÚ mladými 

ľuďmi v Prešovskom kraji 

Dátum uskutočnenia: december 2021 

Miesto uskutočnenia: Prešovský kraj 

Popis podujatia: Informačné centrum Europe Direct Prešov 

zrealizovalo vlastný kvantitatívny výskum verejnej mienky 

prostredníctvom distribúcie dotazníka, ktorý bol distribuovaný 

jednotlivým respondentom viacerými spôsobmi: osobným stretnutím 

s respondentmi, zaslaním elektronického (online) dotazníka 

respondentom, zaslaním poštou.   Cieľom kvantitatívneho výskumu 

bolo získať exaktné a objektívne overiteľné údaje o skúmanej 

problematike, problematike EÚ. Výskum vychádzal najmä z reflexie 

respondentov vnímania EÚ mladými ľuďmi v Prešovskom kraji, 

pričom zisťoval hlavne názory respondentov na EÚ, fungovanie 

inštitúcií EÚ, dôveru vo vybrané inštitúcie v EÚ, názory na fungovanie 

demokracie v EÚ a pod. Cieľovou skupinou kvantitatívneho výskumu 

boli mladí ľudia vo veku 15 – 25 rokov.  

 

EDIC Prešov bolo v roku 2021 tiež účastníkom nasledovných 

odborných a popularizačných podujatí:  

Názov podujatia: Pohľad do sveta EÚ. Európsky ekologický dohovor 

Dátum uskutočnenia: 5.3.2021 

Miesto uskutočnenia: Trnava, Gymnázium Angely Merici, 

Hviezdoslavova 10 (online) 

Popis podujatia: Boj proti klimatickým zmenám a poškodzovaniu 

životného prostredia sú naliehavým problémom Európskej únie i 

celého sveta. Ak chceme lepší svet pre nás všetkých, potrebujeme 
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stratégiu, ktorá umožní Európe aj naďalej viesť svet k udržateľnosti a 

klimatickej neutralite. Na podujatí sme prijateľnou a zaujímavou 

formou odprezentovali aktuálnu agendu EÚ v kontexte boja proti 

klimatickým zmenám, s dôrazom na Európsky ekologický dohovor. 

Prednášajúcim bol pracovník a výskumný pracovník ED Prešov PhDr. 

Róbert Király.  

 

Názov podujatia: Deti a EÚ 

Dátum uskutočnenia: 23.4.2021 

Miesto uskutočnenia: Hankovce 

Popis podujatia: Podujatie pozostávalo z návštevy materskej školy v 

obci Hankovce v Prešovskom kraji. V priebehu približne jednej hodiny 

manažér Europe Direct Prešov PhDr. Matúš Žac, PhD. odprezentoval 

jednotlivým pedagógom webovú stránku europa.eu, s cieľom 

prezentácie podkladových materiálov pre pedagógov, ktoré sú 

určené pre deti do 9 rokov. Sprievodnou aktivitou by bolo 

podarovanie edukačných, propagačných a informačných materiálov  

o EÚ pre deti. 

 

Názov podujatia: Deti a EÚ  

Dátum uskutočnenia: 23.4.2021 

Miesto uskutočnenia: Kežmarok 

Popis podujatia: Podujatie pozostávalo z návštevy materskej školy v 

meste Kežmarok. V priebehu približne jednej hodiny manažér Europe 

Direct Prešov PhDr. Matúš Žac, PhD. odprezentoval jednotlivým 

pedagógom webovú stránku europa.eu, s cieľom prezentácie 

podkladových materiálov pre pedagógov, ktoré sú určené pre deti do 

9 rokov. Sprievodnou aktivitou by bolo podarovanie edukačných, 

propagačných a informačných materiálov  o EÚ pre deti. 

 

Názov podujatia: Ako ďalej Európska únia  

Dátum uskutočnenia: 8.6.2021 

Miesto uskutočnenia: Prešov (online) 

Popis podujatia: Hlavným organizátorom podujatia bolo Zastúpenie 

Európskej komisie na Slovensku a Kancelária Európskeho parlamentu 

na Slovensku. Hlavnou témou podujatia bola Konferencia 

o budúcnosti Európy a priority Európskej komisie.  

 

Názov podujatia: Doma v EÚ  

Dátum uskutočnenia: 17.6.2021 

Miesto uskutočnenia: Snina 
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Popis podujatia: Na hlavnom námestí bol postavený stánok 

Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pričom sa s verejnosťou 

diskutovalo na rôzne témy, napr. ako môže Európska únia zlepšiť 

život ľudí v regiónoch, aké podporné aktivity ponúka v oblasti 

ochrany životného prostredia, Ako fungujú výmenné programy pre 

študentov či učiteľov a pod.  

 

Názov podujatia: Doma v EÚ  

Dátum uskutočnenia: 18.6.2021 

Miesto uskutočnenia: Vranov nad Topľou  

Popis podujatia: Na hlavnom námestí bol postavený stánok 

Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pričom sa s verejnosťou 

diskutovalo na rôzne témy, napr. ako môže Európska únia zlepšiť 

život ľudí v regiónoch, aké podporné aktivity ponúka v oblasti 

ochrany životného prostredia, Ako fungujú výmenné programy pre 

študentov či učiteľov a pod.  

 

Názov podujatia: Doma v EÚ  

Dátum uskutočnenia: 24.8.2021 

Miesto uskutočnenia: Prešov  

Popis podujatia: Na hlavnom námestí bol postavený stánok 

Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pričom sa s verejnosťou 

diskutovalo na rôzne témy, napr. ako môže Európska únia zlepšiť 

život ľudí v regiónoch, aké podporné aktivity ponúka v oblasti 

ochrany životného prostredia, Ako fungujú výmenné programy pre 

študentov či učiteľov a pod.  

 

V roku 2021 EDIC Prešov vydalo 12 čísiel mesačníka Newsletter Europe 

Direct Prešov. 

Ďalšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke EDIC Prešov: http://edpresov.sk/  

 

Názov projektu The Shadow Report Initiative  

Koordinátor  Jitka Ivančíková 

Partneri Danubiana Network (European House, Budapešť) vedúca 

organizácia, ďalších 9 partnerských inštitútov z členských krajín EÚ  

Podpora  Európska komisia  
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Náklady projektu  všetky náklady projektu SFPA hradené skupinou Danubiana Network 

z grantu Európskej komisie  

Charakteristika Hlavnou myšlienkou projektu nadväzujúceho na projekt Citizens of 

macro-regions for a stronger Europe z r. 2018 – 2019 bola inovácia: 

príprava tieňovej alebo alternatívnej správy organizácií občianskej 

spoločnosti zo 4 makro-regiónov (Podunajská oblasť, región 

Baltského mora, región Jadranského a Iónskeho mora a Alpský 

región), zhŕňajúca ich doterajšie skúsenosti s konkrétnymi návrhmi na 

väčšie zapojenie občanov v budúcnosti. Výsledky sumarizovala 

tieňová správa s pozitívnou a pro-európskou orientáciou, ktorá 

svojím prístupom zdola doplnila prístup zhora nadol Európskej 

komisie do výsledného dokumentu. Plánované workshopy sa kvôli 

pandémii COVID-19 nekonali ani v roku 2021 a boli nahradené 

viacerými online stretnutiami zástupcov partnerských inštitúcií a ich 

spracúvaním podkladov pre usmernenie obsahu tieňovej správy, 

napr. aj vo forme online dotazníku.   

 Tieňová správa bola v predfinálnej podobe predstavená počas Dňa 

Európy v dánskom Mariageri v dňoch 27.-28. augusta 2022. Ďalšie 

plánované jesenné workshopy (Ljubljana, Palermo) boli kvôli 

pandémii COVID-19 znova zrušené, resp. odložené na rok 2022. 

 Výstup Finálna tieňová správa bola skompletizovaná v priebehu roka 2021 

a prezentovaná na podujatiach v Budapešti a Palerme vo februári a 

marci 2022. 

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke https://biser-en.org.pl/wp-

content/uploads/2022/03/shadow-report- zarokiadvany-WEB.pdf 

 

Názov projektu Connecting V4 and other regional expert networks 

Koordinátor  Patrik Kováč 

Partneri Asociace pro medzinárodní otázky – AMO(CZ), (Center for Euro-

Atlantic Integration and Democracy) (HU), Res Publica (PL), 

Medzinárodný vyšehradský fond 

Náklady projektu 2 470 EUR 

Charakteristika Projekt podporený Medzinárodným vyšehradským fondom zameraný 

na mapovanie príležitostí a budovanie spolupráce medzi V4 a ďalšími 

regionálnymi platformami v rámci EÚ. Špecificky sa projekt 
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zameriaval na zoskupenia Benelux, Pobaltské krajiny, štáty Nordickej 

spolupráce a Západná Balkán. Vedúcim partnerom projektu je 

Asociace pro medzinárodní otázky.  

Výstup   1 online workshop  
1 analýza 
1 záverečná online konferencia  

  

Viac informácii je dostupných na webovej stránke http://www.sfpa.sk/projects/connecting-

v4-and-other-regional-expert-networks/  

 

2. Stredná Európa 

 

Názov projektu XI. Slovensko-české diskusné fórum   

Koordinátor  Tomáš Strážay 

Partneri  ÚMV Praha, MZVaEZ SR, MZV ČR 

Náklady projektu 2 545 EUR  (z dotácie MZVaEZ SR)   

Charakteristika 29. septembra 2021 sa uskutočnilo v poradí už jedenáste zasadnutie 

slovensko-českého diskusného fóra, ktorého cieľom je podporiť 

otvorenú diskusiu  medzi expertmi a zástupcami rezortov diplomacie 

o prioritách a záujmoch oboch krajín. Hlavným organizátorom bola 

v roku 2021 česká strana, podujatie sa preto uskutočnilo na zámku 

v Štiříne.   

Prvý diskusný panel bol zameraný na vývoj v regióne Strednej Európy, 

obzvlášť na existujúce formáty regionálnej spolupráce a ich prínos 

pre SR a ČR. Druhý diskusný panel bol venovaný perspektívam 

globálneho  pôsobenia Západu v kontexte udalosti, ktoré sa odohrali 

v lete v Afganistane.  Podujatie svojimi príhovormi otvorili štátny 

tajomník MZVaEZ Martin Klus a námestník českého ministra 

zahraničných vecí Aleš Chmelař.   

Výstup  Výstupom projektu bolo XI. zasadnutie diskusného fóra a interná 

analytická správa pre MZVaEZ SR a MZV ČR zameraná na výstupy 

z diskusie a odporúčania. Vzhľadom na povahu podujatia (Chatham 

House Rule) je výstup neverejný. 
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Názov projektu Príprava podkladov pre predsedníctvo SR vo Vyšehradskej štvorke 
(V4) a Slavkovskej trojke (S3) v rokoch 2022 – 2023 

 
Koordinátor  Tomáš Strážay 

Podpora  MZVaEZ (dotačná schéma), Hanns-Seidel-Stiftung  

Náklady projektu  4 000 EUR (z toho 2 800 z dotácie MZVaEZ SR a 1 200 EUR z Nadácie 

Hannsa Seidela, Zastúpenie na Slovensku)   

Charakteristika Cieľom projektu je vypracovanie podkladového materiálu pre 
predsedníctvo SR vo V4 a S3, s dôrazom na záujmy SR v oboch 
regionálnych zoskupeniach. V4 a S3 predstavujú aktuálne 
najdôležitejšie formáty regionálnej spolupráce pre SR, pričom 
inštitúcia predsedníctva umožňuje SR vnášať do agendy oboch 
zoskupení vlastné, inovatívne impulzy. Je však potrebné disponovať 
analýzou, v akých oblastiach môžu mať jednotlivé formáty pre ZP SR 
najväčšiu pridanú hodnotu, tiež identifikovať možné synergie medzi 
nimi. Úspešné naplnenie týchto zadaní napomôže efektívne 
presadzovať záujmy SR, resp. ZP SR v užšie vymedzenom priestore 
strednej Európy, avšak aj s presahom na ďalšie regióny v rámci i 
mimo EÚ. Precízne formulovanie priorít umožní SR ideovo formovať 
obe zoskupenia nielen v období rokov 2022/2023, kedy sa budú 
predsedníctva vo V4 a S3 realizovať, ale aj v dlhšom období.   

 
Výstup Hlavným výstupom projektu je analýza slúžiaca ako podkladový 

materiál pre prípravu predsedníctva SR vo V4 a S3 v rokoch 2022/23. 
Ďalším výstupom je expertný seminár zameraný na priority 
predsedníctva SR v oboch regionálnych zoskupeniach. Tretím 
výstupom projektu je prezentácia podkladovej analýzy na pôde 
MZVaEZ.  
V roku 2021 (december) sa uskutočnil expertný online seminár s 
účasťou zástupcov vládnych i mimovládnych inštitúcií, resp. 
organizácií.   

 

Názov projektu Think Visegrad. V4 Think Tank Platform   

Koordinátori  Tomáš Strážay, Patrik Kováč, Peter Brezáni 

Partneri Medzinárodný vyšehradsky fond (IVF), 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 
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medzinárodných vzťahov a obchodu (Institute for Foreign Affairs and 

Trade (HU) 

Náklady projektu 94 006 EUR z grantu Medzinárodného vyšehradského fondu 

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 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 nadväznosti na predchádzajúci rok, aj v roku 2021  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.  

Výstupy  3 dlhodobé analýzy 

                    3 krátkodobé analýzy 

                    9 pobytových štipendií pre expertov z nevyšehradských krajín 

Viac informácií o projekte je k dispozícii na webovej stránke: 

https://think.visegradfund.org/ 

 

Názov projektu Civil Servants Mobility Program 

Koordinátori  Tomáš Strážay, Peter Brezáni 

Partneri Medzinárodný vyšehradský 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) 



25 
 

| VÝSKUMNÉ CENTRUM SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE ZAHRANIČNÚ POLITIKU 

Náklady projektu 98 007 EUR z grantu Medzinárodného vyšehradského fondu 

Charakteristika Osobitný program IVF, ktorého cieľom je vzdelávanie zástupcov 

verejnej správy krajín Východného partnerstva a západného Balkánu 

prostredníctvom organizovania študijných pobytov v krajinách V4 

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.  

Vzhľadom na reštriktívne opatrenia súvisiace s pandémiou 

koronavírusu sme v roku 2021 realizovali aktivity presunuté z roku 

2020. Program bol zameraný na tri krajiny – Gruzínsko, Kosovo 

a Ukrajinu. Kvôli pretrvávajúcim reštrikciám sa program niektorých 

delegácii presunul do roku 2022. 

 

3. Východná Európa 

 

Názov projektu VI. Slovensko-ukrajinské diskusné fórum  

Koordinátor  Alexander Duleba 

Partneri  Ukrajinská Prizma, MZVaEZ SR, MZV Ukrajiny 

Náklady projektu 1 690 EUR z dotácie MZVaEZ SR 

Charakteristika Šieste rokovanie bilaterálneho Slovensko-ukrajinského fóra sa  z 

dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie uskutočnilo v online 

formáte, ktorého hostiteľom bolo RC SFPA (Bratislava) 26. januára 

2021.  Rokovanie fóra otvorili úvodnými príhovormi štátna tajomníčka 

MZVaEZ SR Ingrid Brocková a prvá námestníčka ministra 

zahraničných vecí Ukrajiny Emine Džaparova.  Prvý panel fóra bol 

venovaný diskusii o Krymskej platforme, vlajkovej iniciatíve 

ukrajinskej diplomacie, a zároveň o politických otázkach bilaterálnych 

vzťahov.   Druhý panel bol venovaný diskusii o spolupráci v oblasti 

energetiky v kontexte integrácie Ukrajiny do energetického trhu EÚ 

so zameraním na cezhraničné prepojenie strategickej infraštruktúry 

v oblasti plynárenstva a elektrizačných prenosových sietí.   

Z rokovania vzišli konkrétne podnety pre bilaterálnu spoluprácu SR 

s Ukrajinou. 
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 Ďalšie rokovanie fóra sme plánovali uskutočniť v marci 2022 počas 

plánovanej oficiálnej návštevy predsedu vlády Ukrajiny Denysa 

Šmyhaľa v Slovenskej republike. Kvôli vojenskej agresii Ruska proti 

Ukrajine, ktorá začala 24. februára 2022, sme boli nútení konanie 

podujatia pozastaviť.  

Výstupy Rokovanie fóra vo formáte online, Bratislava (RC SFPA) , 26.1.2021. 

na základe rokovania bola vypracovaná analytická správa pre potreby 

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

správa neverejná. 

 

Názov projektu Bilaterálne vzťahy s Ukrajinou a prognóza ich vývoja v strednodobej 

perspektíve  

Koordinátor  Alexander Duleba 

Partner  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

Náklady projektu 4 600 EUR z dotácie MZVaEZ SR  

Charakteristika V rámci projektu bola vypracovaná prognóza vývinu bilaterálnych 

vzťahov SR s Ukrajinou a zároveň, návrh stratégie rozvoja vzťahov SR 

s Ukrajinou v strednodobej perspektíve (10-15 rokov). Návrh stratégie 

bol vypracovaný na základe analýzy doterajšieho prístupu vlád SR 

k vzťahom s Ukrajinou, identifikácii záujmov SR v bilaterálnych 

vzťahoch, analýze strednodobého výhľadu vývinu Ukrajiny z hľadiska 

jej politickej stability a schopnosti pokračovať v reformách 

a implementácii asociačnej dohody s EÚ, a náčrtu scenárov 

strednodobého vývinu bilaterálnych vzťahov, vrátane zhodnotenia 

vplyvu rusko-ukrajinskej krízy od roku 2014 na bilaterálne vzťahy 

i širšie na záujmy a medzinárodné postavenie SR. 

Výstupy 1 publikácia: Duleba, A.: Bilaterálne vzťahy SR s Ukrajinou a prognóza 

ich vývoja v strednodobej perspektíve. Návrh stratégie rozvoja vzťahov 

s Ukrajinou. Štúdie k medzinárodným otázkam A17. Výskumné 

centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., 2022 

Publikácia je dostupná online na https://www.sfpa.sk/sk/publication/bilateralne-vztahy-sr-

s-ukrajinou-a-prognoza-ich-vyvoja-v-strednodobej-perspektive/   
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Názov projektu Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou (Safe 

& inclusive border between Skovakia and Ukraine) – SIBSU   

Koordinátori  Peter Brezáni, Michala Puškárová, Alexander Duleba 

Partneri Úrad hraničnej a cudzineckej polície PPZSR (hlavný koordinátor 

projektu), RC SFPA, Hraničné oddelenie v Čope, Západné regionálne 

riaditeľstvo Štátnej pohraničnej služby na Ukrajine, Regionálne 

centrum analýzy rizík, Užhorod, Apenhet (Nórsko) 

Výška dotácie  832 827 

Náklady projektu 100 461 EUR (iba RC SFPA v r. 2021) 

Charakteristika Cieľom projektu SIBSU je zjednodušiť výmenu názorov, skúseností, 
vedomostí a informácií medzi hraničnou políciou a colnými službami 
Slovenska a Ukrajiny. Zámerom je zanalyzovať možnosti na 
prehĺbenie integrovaného manažmentu hraníc a zvýšiť povedomie 
a porozumenie o práci hraničnej polície a colnej služby v 
prihraničných regiónoch a obciach Slovenska a Ukrajiny. Súčasťou 
projektu je aj analýza vplyvu hranice na sociálno-ekonomický rozvoj 
pohraničných regiónov, ako aj príležitostí na cezhraničnú spoluprácu 
na oboch stranách hranice. Projekt získal grant z Islandu, 
Lichtenštajnska a Nórska v sume 832 827,00 eur prostredníctvom 
grantov EHP. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho 
rozpočtu 

 
Výstupy V roku 2021 sme zrealizovali 1 otváracie podujatie, začali s realizáciou 

výskumnej časti projektu a zorganizovali prvý zo štyroch jazykových 

kurzov pre zástupcov colníkov a hraničnej polície z oboch strán 

hranice, 6 workshopov na rôzne témy súvisiace s prácou na hranici 

pre zástupcov colníkov a hraničnej polície z oboch strán hranice. 

Viac informácií o projekte je dostupných na stránke www.sibsu.sk 

 

Názov projektu Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo - AMOG 21 

Koordinátor  Samuel Goda, Ivana Uličná 

Partner  Public Association Youth of Gagauzia 

Podpora  SlovakAid 

Náklady projektu 86 300 EUR, toho 77 125 EUR z dotácie SlovakAid, 9 175 EUR 

spolufinancovanie zo zdrojov získaných Public Association Youth of 

Gagauzia (KAS Moldova);  
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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 ďalších okresov juhu Moldavskej 

republiky, a vytvorenie podmienok pre formulovanie a implementáciu 

požiadaviek v kontexte zapojenia sa občanov do rozhodovania na 

komunálnej úrovni. 

Výstupy  V roku 2021 sme realizovali sériu vzdelávacích podujatí SYLP ako aj 

advokačné podujatia a aktivity v spolupráci so školskými radami v 4 

lokalitách v okolí mesta Komrat. Vytvorili a spustili sme mobilnú 

aplikáciu na presieťovanie mládežníckych iniciatív na celonárodnej 

úrovni. Zorganizovali sme podujatie Forum for Young Leaders of 

Moldova s 60 účastníkmi a účastníčkami. V spolupráci s lokálnymi 

expertmi sme sfinalizovali aj odporúčania pre zlepšenie 

angažovanosti mladých ľudí na miestnej úrovni pre samosprávu. 

Projekt sme týmto úspešne ukončili.  

Viac informácii o projekte a aktivitách je možné nájsť na webovej stránke: 

http://youthofgagauzia.org/amogagauzia21  

 

4. Západný Balkán 

 

Názov projektu Národný konvent o EÚ v Severnom Macedónsku 

Koordinátori  Tomáš Strážay, Peter Brezáni 

Partneri Európske hnutie v Severnom Macedónsku,  SlovakAid, USAID 

 
Náklady projektu 20 745 EUR 
 
Charakteristika Cieľom projektu je vytvorenie platformy na štruktúrovanú národnú 

debatu o EÚ v Severnom 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. V roku 2019 pribudla v rámci II. fázy 
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projektu 5. skupina – Ochrana klímy a životného prostredia. Kvôli 
reštriktívnym opatreniam súvisiacim s pandémiou koronavírusu boli 
projektové aktivity počas štyroch mesiacov roka 2020 pozastavené 
a presunuté i do roka 2021. Zasadnutia pracovných skupín boli v roku 
2021 realizované výlučne v online podobe.  

Výstupy 7 zasadnutí pracovných skupín  

Viac informácii je na webovej stránke www.nkeu.mk 

 

Názov projektu Národný konvent o EÚ v Albánsku 

Koordinátori  Tomáš Strážay, Peter Brezáni 

Partneri Európske hnutie v Albánsku, Slovak Aid 

Náklady projektu v roku 2021 52 139 EUR, z toho 46 094 EUR z dotácie Slovak Aid 

Charakteristika Cieľom projektu je vytvorenie platformy na štruktúrovanú národnú 

debatu o EÚ v Albánsku, 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 novembri 2019, pričom boli vytvorené štyri pracovné skupiny: PS I: 

Sociálna politika a politika zamestnanosti, PS II: Spravodlivosť, 

sloboda a bezpečnosť, PS III: Poľnohospodárstvo a PS IV: Regionálna 

politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov. Vzhľadom na 

reštriktívne opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu boli 

zasadnutia pracovných skupín realizované v online podobe. 

Výstupy V roku 2021 sme zrealizovali 17 zasadnutí PS.  

Viac informácii je na webovej stránke http://eurokonventa.al/en/ 

 

Názov projektu Cooperation Instrument for the Western Balkans Think Tanks - 

THINK BALKANS 

Koordinátor  Tomáš Strážay 

Partneri Institute for democracy "Societas Civilis" – Skopje (hlavný 

koordinátor), the European Movement in Serbia (Srbsko), Platforma 

CiviKos (Kosovo), Politikon Network (Čierna hora), Albanian Institute 

for International Studies (Albánsko), Humanity in Action (Bosna a 

Hercegovina), Centre for European Perspective (Slovinsko), Centre 

for Eastern Studies (Poľsko), Institute for Foreign Affairs and Trade 

(Maďarsko), EUROPEUM Institute for European Policy (Česká 

republika).  
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Podpora Medzinárodný vyšehradský fond 

Náklady projektu 6 085 EUR  

Charakteristika Zámerom projektu je etablovanie think tankovej platformy s názvom 

Think Balkans v regióne západného Balkánu. Inšpiráciou pre jej vznik 

bola platforma Think Visegrad, ktorá v rámci V4 pôsobí už od roku 

2012. V aktuálnej fáze projektu think tanky z krajín Západného 

Balkánu, V4 a Slovinska pripravujú spoločné krátko- a dlhodobé 

analýzy, organizujú koordinačné stretnutia a workshopy, ako aj 

krátkodobé študijné cesty pre zástupcov zúčastnených think tankov.  

Výstupy v roku 2021 sa experti SFPA podieľali na príprave 1 policy paperu, 

vystúpili v rámci 1 konferencie a pripravili viacdňový študijný pobyt 

v Bratislave pre vybraných predstaviteľov MZV a think tankov 

západobalkánskych krajín.     

 

5. Energetická politika a klimatická zmena 

 

Názov projektu Central European Energy Conference 2021 – CEEC XV 

Koordinátori  Alexander Duleba, Veronika Oravcová 

Partneri Úrad vlády SR, MZVaEZ SR, Zastúpenie Európskej komisie v SR, 

Medzinárodný vyšehradský fond (IVF), Hlavné mesto SR – Bratislava; 

Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ); Nadácia SPP; Nadácia 

Ministerstva hospodárstva SR; Stredoslovenská energetika; 

DataTherm; Central Europe Energy Partners (CEEP, Brusel); Centrum 

východných štúdií (OSW, Varšava); Fakulta sociálních studií, 

Masarykova univerzita (FSS MU, Brno); Regional Centre for Energy 

Policy Research (REKK, Budapešť); Nadácia Hannsa Seidla (HSS); 

Slovak Gas and Oil Association (SGOA; Bratislava). 

Podpora Nadácia SPP, Nadácia MH SR, Stredoslovenská energetika, 

DataTherm, s. r. o. 

Mediálni partneri EURACTIV, PRO-ENERGY Magazín, Zahranicnapolitika.sk, Visegrad 

Insight 

Náklady projektu 75 455 EUR (z toho 30 000 EUR z grantu Medzinárodného 

vyšehradského fondu a 45 455 EUR z príspevkov partnerov 

a podporovateľov konferencie) 
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Charakteristika 15. ročník CEEC sa konal v Bratislave (Sheraton Hotel)  dňa 22. 

novembra 2021. Z dôvodu protiepidemiologických opatrení sa 

konferencia konala v hybridnom formáte: konferenčné štúdio 

s účasťou panelistov kombinované s online prenosom (na webe 

konferencie www.ceec.sk a facebookovom profile – rokovanie 

vysielané v slovenskom jazyku, na profile SFPA v YouTube vysielané v 

anglickom jazyku).  Rokovanie konferencie bolo štruktúrované do 7 

panelov, v rámci ktorých vystúpilo 39  popredných predstaviteľov 

energetického sektora, vrátane predsedu vlády SR, 4 ministrov krajín 

V4 a 3 štátnych tajomníkov krajín V4. Na konferencii boli predstavené 

a diskutované Plány obnovy krajín V4 so zreteľom na reformy 

energetického sektora a plnenia cieľov klimatickej politiky EÚ. 

Prostredníctvom webovej stránky konferencie a profilu SFPA na 

platforme Facebook bolo na rokovanie konferencie pripojených 

najviac 1 500 účastníkov a prostredníctvom profilu SFPA na 

platforme  YouTube 683 účastníkov. Konferencia bola jedným 

z najvýznamnejších podujatí venovaných energetike v  regióne 

strednej Európy v roku 2021. Sprievodnými podujatiami konferencie 

boli prednášky na vysokých školách, kde sme zrealizovali 10 

prednášok o energetickej a klimatickej politike. Prednášateľmi boli 

Matúš Mišík, Veronika Oravcová a kolegovia z Úradu vlády SR – Sekcie 

Plánu Obnovy a Odolnosti.     

Výstupy Medzinárodná konferencia, Bratislava, 22.11.2021. 

Podrobné informácie o konferencii, video záznamy z rokovania hlavných panelov, vrátane 

zhrnutia panelov, sú k dispozícii na internetovej stránke konferencie: https://www.ceec.sk 

 

Názov projektu Visegrád Energy Think Tanks Platform (VETTP) 

Koordinátori  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  10 000 EUR 

Charakteristika VETTP je 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 

https://www.ceec.sk/
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energetiky pre potreby ďalšieho rozvoja regionálnej spolupráce a 

energetickej politiky krajín V4. Konzorcium VETTP ročne vyprodukuje 

krátkodobé analýzy na aktuálne otázky energetickej politiky, 

mapujúce stav a rozvoj energetického sektora krajín V4. 

Výstupy  Odborné workshopy: (online) 08.12.2021, 13.04.2022 

4 krátkodobé analýzy: Fit for 55 – How to lift 2030 climate ambitions?; 

The envisaged effects of the Carbon Border Adjustment Mechanism 

in the region; Outlook for RES auctions systems in the region; 

Hydrogen Infrastructure Plans in V4 

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    

 

6. Bezpečnosť 

Názov projektu NATO 2030 

Koordinátori  Vladimír Tarasovič, Juraj Sýkora 

Partneri CEIAS, European Leadership Network, Ministerstvo obrany 

Slovenskej republiky 

Podpora  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

Náklady projektu  5 850 EUR, z toho 5 150 EUR z dotácie MO SR 

Charakteristika Projekt NATO 2030 – Analýza dokumentu a navrhnutie odporúčaní 

pre Slovensko, bol zameraný na analýzu dokumentu NATO 2030 – 

United for a New Era, ktorý bol vydaný reflexnou skupinou 

menovanou generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom v 

novembri roku 2020. Slovenskí experti a expertky na základe svojej 

odbornej analýzy následne navrhli niekoľko odporúčaní pre 

Slovenskú republiku na domácej úrovni ako aj na úrovni Aliancie. 

Výstupy  Odborné workshopy: (online) 09.12.2021, 14.12.2021 

V rámci projektu bol vydaný dokument NATO 2030 – analýza 

vybraných problémov, ktorý obsahuje analýzu a odporúčania 

vypracované expertami a expertkami z viacerých oblastí relevantných 

pre charakter projektu. 

Publikácia je dostupná na webovej stránke https://www.sfpa.sk/wp-

content/uploads/2021/12/Nato_2030-analyza-vybranych-problemov.pdf  
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7. Iné projekty 

 

Názov projektu Príprava Strednodobej stratégie zahraničnej a európskej politiky SR 

Koordinátor  Peter Brezáni 

Partneri  Euractiv, Stredoeurópsky inštitút ázijských štúdií 

Podpora  MZVaEZ SR 

Náklady projektu 52 608 EUR, z toho 49 958 EUR z dotácie MZVaEZ SR 

Charakteristika Cieľom projektu bolo vypracovanie štúdií v 10 tematických 

oblastiach, ktoré slúžia ako podkladové materiály pre prípravu 

Strednodobej stratégie zahraničnej a európskej politiky SR. 

Sekundárne môžu byť využiteľné aj zamestnancami iných 

relevantných rezortov, ktoré s analyzovanými teritóriami v 

rozličných oblastiach spolupracujú, prípadne spoluprácu plánujú. 

Materiály, respektíve vybrané časti, sú zároveň využiteľné v rámci 

širšieho zainteresovaného publika, vrátane potenciálnych 

investorov a záujemcov o aktivity v analyzovaných regiónoch. 

Analýzy vypracovali odborníci s dlhodobou expertízou v 

jednotlivých oblastiach. Popri predstaviteľoch troch think-tankov, 

venujúcim sa oblasti zahraničnej a európskej politiky, autorsky 

prispeli aj zástupcovia akademickej sféry, či Slovenskej akadémie 

vied. Popri hlavných autoroch a spoluautoroch sa na tvorbe 

jednotlivých štúdií zúčastnili i recenzenti, každý z desiatich textov 

tak možno považovať za spoločný výstup viacerých expertov. Na 

publikácii aktívne spolupracovalo 17 

autorov/spoluautorov/konzultantov (pričom 4 z nich participovali 

na 2och rôznych štúdiách) a 18 recenzentov (pričom 2 z nich 

recenzovali 2 rôzne štúdie). 

Výstupy  10  tematických štúdií na nasledovné témy

1. Stredná Európa 
2. Európa 
3. Západný Balkán 
4. Východná Európa a 

Stredná Ázia 
5. Blízky a stredný východ 

a severná Afrika 

6. Transatlantické vzťahy  
7. Ázia a Pacifik 
8. Subsaharská Afrika 
9. Latinská Amerika  
10. Multilateralizmus, globálne 

partnerstvá a globálne 
otázky
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Názov projektu Ženy v zahraničnej politike 

Koordinátorka  Ivana Uličná 

Partneri Veľvyslanectvo spojených štátov amerických v Slovenskej republike 

Náklady projektu z grantu 20 tis. USD boli náklady v roku 2021 zatiaľ 2 000 EUR 

Charakteristika Rola žien v zahraničnej politike býva často bagatelizovaná. Našim 

cieľom je preto poskytnúť protipól zaužívaným rodovým 

stereotypom o význame žien v diplomacii a upozorniť tak na potrebu 

zvýšenia zastúpenia žien v tejto oblasti, ako aj na potrebu podpory 

inklúzie a diverzity v štátnych inštitúciách. Projekt vybuduje kapacity 

zamestnancov slovenských univerzít s odbormi medzinárodných 

vzťahov a politológie s cieľom podporiť kultúru inklúzie a rovnosti. 

Prostredníctvom prvého univerzitného predmetu o rodovej rovnosti 

v zahraničnej politike vybavíme ročne 60 – 120 mladých žien 

vedomosťami a zručnosťami, ktoré im pomôžu pri kariére v 

diplomacii. Projekt tiež vytvorí príležitosť pre výskumníkov 

a výskumníčky venovať sa tejto téme aj vo svojej publikačnej činnosti. 

V rámci projektu pripravíme štúdiu o rodových vplyvoch na mladých 

ľudí na začiatku ich kariéry v diplomacii. Na základe našich zistení 

pripravíme odporúčania pre vzdelávacie inštitúcie, Ministerstvo 

zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ SR) a ďalších 

aktérov, ktoré môžu implementovať na podporu rovnocenného 

zastúpenia žien v sektore.  

Výstupy:  V roku 2021 sme aktívne spolupracovali s pedagogičkami 

z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici a Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Spoločne sme 

vytvorili osnovy predmetu Ženy v zahraničnej politike a pripravovali 

podklady na jeho akreditáciu na každej z inštitúcií.  
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II. Publikačné programy 

1. Periodické publikácie 

Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2020 

Charakteristika Publikácia zachytáva najvýznamnejšie udalosti a témy slovenskej 

zahraničnej politiky v roku 2020. Súčasťou publikácie sú informačné 

prílohy o zahraničnej politike v SR, vrátane chronológie dôležitých 

udalostí a medzinárodných zmlúv, dohôd a dohovorov zverejnených 

v roku 2020. 

Náklady projektu 8 422 EUR (z toho 8 000 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, Zuzana Gabrižová, Irena Jenčová, Matúš Korba, Juraj 

Marušiak, Tomáš Strážay, Martin Vlachynský 

Autori príspevkov Ivan Korčok, Juraj Hajko, Zsolt Gál, Vladimír Tarasovič, Veronika 

Oravcová, Tomáš Strážay, Alexander Duleba, Július Lörincz, Matej 

Šimalčík, Daniel Kaba 

Výstup Brezáni, P. (ed.): Yearbook of Slovakia’s Foreign Policy 2020. 

Bratislava: RC SFPA, 2021, 288 strán, ISBN 978-80-89645-04-6.  

Prístupné na internete: https://www.sfpa.sk/sk/publication/rocenka-zahranicnej-politiky-

sr-2020/ 

 

Zahraničná politika (webový portál) 

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, 

politikov, diplomatov, pracovníkov štátnych a verejných inštitúcií, 
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informácie sú však podávané formou, ktorá je prístupná i širšej 

verejnosti. V porovnaní s minulým rokom popri dlhších analytických 

textoch sú novinkou krátke komentáre a editoriály k aktuálnym 

dôležitým udalostiam. 

Náklady projektu 15 359 EUR ( z toho 7 769 EUR z dotácie MZVEZ SR a 7 590 EUR 

z podpory Nadácie Friedricha Eberta, Zastúpenie na Slovensku ) 

Šéfredaktorka Eva Mihočková 

Editor   Lucia Hanusinová  

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 XXIII. Ročník (2021/2022): Andrea Ratkošová, Roger Hilton, Barbara 

Kelemen, Andrej Nosko, Matúš Mišík, Juraj Sýkora, Eva Mihočková, 

Liliana Rástocká, Zsolt Gál, Oldřich Sklenář, Anna Jordanová, Peter 

Terem , Pavel Havlíček, Martin Chovančík, Martin Šebeňa 

Rozhovory Lívia Vašáková (Juraj Sýkora/Patrik Kováč): Ako Slovensko využije 
miliardy z plánu obnovy?  

  Edita Bednárová (Ivana Uličná): Dobrovoľníčka v Moldavsku: Cieľom 
expertného dobrovoľníctva je rozvíjať hostiteľskú organizáciu  
Marián Majer (Eva Mihočková): Američania už vedia, že ignorovať 
spojencov v Afganistane bola chyba  
Ales Alachnovič (Eva Mihočková): Lukašenko je ako šialenec. Sankcie 
proti Bielorusku treba nastaviť inak  

  Alvydas Medalinskas (Eva Mihočková ): Putina môžu zvrhnúť, ale 
nenahradí ho žiadny demokrat. Problém je putinizmus 

 Jozef Bátora (Eva Mihočková): Rusov čaká podobná úloha ako 

Nemcov po druhej svetovej vojne 

Videá   Juraj Hajko Čo čaká EÚ v roku 2021?  
Lívia Vašáková: Ako Slovensko využije miliardy z plánu obnovy? 
Ján Orlovský: Afganistan a migračná vlna 
Tomáš Kozák: Ako ovplyvní nový nemecký kancelár politiku EÚ? 
Tomáš Strážay: Nová česká vláda môže mať podobné problémy ako 
slovenská 
Tomáš Strážay: Je Vyšehrad mŕtvy? 
Monika Beňová: Nové sociálne politiky v EÚ 
Michal Šimečka: Kríza právneho štátu v Poľsku 
Karel Hirman: Energetická budúcnosť Európskej únie 



37 
 

| VÝSKUMNÉ CENTRUM SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE ZAHRANIČNÚ POLITIKU 

Alexander Duleba: Hrozí na Ukrajine vojna s Ruskom? 
Vladimír Bilčík: Aké sú ruské záujmy v Európe a pomôžu sankcie? 
Martin Klus: Vojna na Ukrajine. Ako filtrovať pravdu a hoaxy? 
Karel Hirman: Budúcnosť plynu v Európe. Aké možnosti sú na stole? 
 

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

www.facebook.com/zahranicnapolitika 

 

 

2. Neperiodické publikácie 

 

Publikácie a analýzy sú voľne prístupné k stiahnutiu vo formáte pdf na internetovej stránke 

SFPA: http://www.sfpa.sk 

1. Duleba, A.: Bilaterálne vzťahy SR s Ukrajinou a prognóza ich vývoja v strednodobej 

perspektíve. Návrh stratégie rozvoja vzťahov s Ukrajinou. Štúdie k medzinárodným 

otázkam A17. Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, 

n.o., 2021. 

2. Mapa príležitostí pre rozvoj vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráce 

s európskymi inštitúciami a partnermi na úrovni vyšších územných celkov 

3. Legislatívny a inštitucionálny rámec pre medzinárodnú spoluprácu samosprávnych 

krajov SR & Medzinárodná spolupráca Trnavského samosprávneho kraja 

4. Legislatívny a inštitucionálny rámec pre medzinárodnú spoluprácu samosprávnych 

krajov SR & Medzinárodná spolupráca Prešovského samosprávneho kraja 

5. Porovnanie paradiplomatických aktivít Prešovského samosprávneho kraja 

a Trnavského samosprávneho kraja 

6. porovnanie paradiplomatických aktivít Juhomoravského kraja a Trnavského 

samosprávneho kraja 

7. Porovnanie paradiplomatických aktivít Prešovského samosprávneho kraja 

a Podkarpatského vojvodstva 

8. 30 odporúčaní pre zlepšenie európskej spolupráce VÚC 

9. Stratégia rozvoja zahraničnej spolupráce TTSK 2022 – 2030   

10. Stratégie rozvoja zahraničnej spolupráce PSK 2022 – 203 

11. Projektový plán pre zefektívnenie európskych aktivít vyšších územných celkov  

 

http://zahranicnapolitika.sk/
http://www.facebook.com/zahranicnapolitika
http://www.sfpa.sk/
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B. PERSONÁLNE OBSADENIE RC SFPA 

V roku 2021 pracovalo vo Výskumnom centre Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú 

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

Peter BREZÁNI, editor: Ročenka zahraničnej politiky SR; výskumný pracovník a koordinátor 

projektov rozvojovej spolupráce  

Alexander DULEBA, analytik, program Východná Európa  

Lucia HANUSINOVÁ, koordinátorka rozvojových projektov 

Samuel GODA, analytik; program Budúcnosť bezpečnosti a spolupráce v Európe  

Jitka IVANČÍKOVÁ, finančná manažérka a predsedníčka Dozornej rady, koordinátorka 

projektov 

Eva MIHOČKOVÁ, editorka portálu Zahraničná politika 

Róbert KIRÁLY, projektový koordinátor EDIC; program Európske záležitosti 

Barbora LEGÉNYOVÁ, stážistka 

Matúš MIŠÍK, externý spolupracovník – analytik, program Energetická politika a klimatická 

zmena  

Veronika ORAVCOVÁ,  analytička, program Energetická politika a klimatická zmena  

Miroslava PISKLOVÁ, koordinátorka projektov, analytička, program Európske záležitosti  

Peter PLENTA, externý spolupracovník – analytik, programy Východná Európa, Energetická 

politika a klimatická zmena   

Tomáš STRÁŽAY, riaditeľ, programy Stredná Európa, Západný Balkán 

Juraj SÝKORA, analytik - junior; program Budúcnosť bezpečnosti a spolupráce v Európe  

Vladimír TARASOVIČ, asociovaný analytik, program Budúcnosť bezpečnosti a spolupráce 

v Európe 

Ivana ULIČNÁ, koordinátorka projektov, analytička, program Východná Európa 

Matúš ŽAC, projektový koordinátor EDIC; program Európske záležitosti 
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C. SPRÁVNA RADA RC SFPA  

 

Predseda  

Juraj STERN 

rektor Paneurópskej vysokej školy n.o. 

  

Členovia 

Gabriel BEER 

predseda Nadácie EPH 

Michaela BENEDIGOVÁ 

riaditeľka a konateľka Seesame, s.r.o., konzultantka v oblasti komunikácie  

Vladimír BILČÍK 

poslanec Európskeho parlamentu 

Katarína CSÉFALVAYOVÁ 

riaditeľka, Institute for Central Europe 

Pavol DEMEŠ 

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

Karel HIRMAN 

podnikateľ v oblasti energetiky a medzinárodného obchodu 

Eduard KUKAN († 9. 2. 2022) 

              bývalý politik, kariérny diplomat a poslanec Európskeho parlamentu  

 

Michael PETRÁŠ 

bývalý vedúci zahraničnopolitického programu kancelárie Friedrich Ebert Stiftung 

v Bratislave 

Magda VÁŠÁRYOVÁ 

zakladateľka SFPA, predsedníčka Správnej rady Via Cultura, predsedníčka spolku 

slovenských žien ŽIVENA 

Peter WEISS 

bývalý politik a diplomat  
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D. FINANČNÝ PREHĽAD 
 

Členenie výnosov podľa zdrojov financovania za rok 2021 

Zdroj Suma výnosov 

CELKOM dotácie 463823,22 

Ministerstvo vnútra SR 162381,08 

Medzinárodný vyšehradský fond 100848,51 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 81803,85 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 78005,50 

Representation of EC in Slovak Republic 23698,25 

Delegation of the European Union to Moldova 11049,20 

Ministerstvo obrany SR 5150,00 

Úrad vlády SR 886,83 

Ministerstvo životného prostredia SR 0,00 

CELKOM tržby z predaja služieb 51947,59 

Európske hnutie v Macedónskej republike EMRM 29487,59 

REKK Foundation for Regional Policy Co-operation 10230,00 

 
Magyar Kulugyi Intézet - MKI (IFAT) 3600,00 

Peace Research Institute Frankfurt (PRIF) 3125,00 

 
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku 2925,00 

 
Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku 2580,00 

ostatné výnosy 0,00 

CELKOM prijaté príspevky od iných organizácií 68565,28 
 
Fundacja Prospect (Prospect Foundation) 19902,98 

 
Nadácia SPP 20000,00 

Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 10000,00 

Friedrich Ebert Stiftung 6530,00 

Hanns-Seidel-Stiftung e.V. - zastúpenie v Slovenskej republike 4200,00 

 
Nadácia EPH 2500,00 

 
Asociace pro mezinárodní otázky Praha 2470,00 

 
US Embassy Bratislava 2000,00 

 
Konrad-Adenauer Stiftung – zastúpenie v Slovenskej republike 962,30 
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ostatné výnosy 0,00 

CELKOM tržby za vlastné výrobky 1244,22 

tržby za publikácie 1244,22 

CELKOM prijaté príspevky od fyzických osôb 568,17 

dary od fyzických osôb 568,17 

CELKOM ostatné výnosy 255,36 

kreditné úroky 0,00 

kurzové zisky 255,36 

ostatné výnosy 0,00 

Spolu výnosy 586403,84 
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E. AUDÍTORSKÁ SPRÁVA 
 

 

 

 




















































