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Vá�ené dámy a páni, excelencie, predstavitelia diplomatického zboru
v Bratislave, milí úèastníci dne�ného stretnutia,

v úvode by som chcel zdôrazni�, ako ma te�í tradícia zalo�ená Slovenskou spoloè-
nos�ou pre zahraniènú politiku, ktorá na svojej pôde ka�doroène poskytuje priestor
pre vystúpenie ministra zahranièných vecí SR. Viete, my sme taký mladý �tát, �e keï
sa nieèo dva roky po sebe opakuje, tak u� hovoríme o tradícií. Toto je naozaj vhodná
príle�itos� a forma ako zhodnoti� uplynulé obdobie, ale i naèrtnú� plány, postupy a -
nebojme sa poveda� - aj vízie budúceho vývoja. Vítam skutoènos�, �e sa to deje práve
na pôde Spoloènosti pre zahraniènú politiku - dnes si u� trúfam poveda� - renomova-
ného �think tanku�, vidite¾ného v oblasti zahraniènej politiky Slovenskej republiky.
Úmyselne som pou�il slovo �think-tank�, lebo pri príprave prejavu som vychádzal
z toho, �e takému obecenstvu nebudem môc� poveda� niè, èo by ho prekvapilo. Keï�e
samotná Spoloènos� pre zahraniènú politiku je aj zásobáròou ideí a návrhov pre slo-
venskú zahraniènú politiku, oceòujem jej participáciu na formulovaní a realizácii tejto
politiky. Tým som si splnil povinné zdvorilosti a mô�eme prejs� k veci.

Slovensko v súèasnosti realizáciou svojej zahraniènej politiky potvrdzuje, �e u�
nie je pasívnym objektom diania - je jedným z jeho aktívnych úèastníkov. Sme aktív-
ny �tát v strednej Európe. Uvedomujeme si svoju spoluzodpovednos� a kooperuje-
me s ostatnými krajinami na zlep�ovaní medzinárodného prostredia. V�etky smery
na�ej aktivity, v�etky na�e integraèné a�pirácie spolu úzko súvisia. Vnímame ich ako
komplementárne - dobré vz�ahy so susedmi, aktivity na Balkáne, pozitívna a kon-
�truktívna politika východným smerom a a�pirácie integrova� sa do európskych
a euroatlantických �truktúr. To v�etko je dobré pre Slovensko, a dobré je to aj pre
celý ná� región a celý Európsky kontinent. To v�etko v koneènom dôsledku prispeje
k odbúravaniu faktických, ale i mentálnych bariér stále odde¾ujúcich prosperujúcu,
bezpeènú a stabilnú Európu od tej menej prosperujúcej, menej bezpeènej a menej
stabilnej. To v�etko v koneènom dôsledku povedie k vytvoreniu jednotnej a slobod-
nej Európy. Tu mi dovo¾te zastavi� sa pri visegrádskej spolupráci. Doteraj�ím naj-
výraznej�ím úspechom o�ivenej visegrádskej spolupráce je pod¾a môjho názoru jed-
noznaèné prijatie pojmu �Visegrádska skupina�, alebo ak chcete - V4, do základné-
ho zahraniènopolitického slovníka medzinárodných vz�ahov. Sú ním dosiahnuté hl-
boké vzájomné väzby medzi partnerskými krajinami, ako i medzi nimi ako skupinou
a ostatným svetom. Visegrádska skupina je dnes u� vnímaná ako silné regionálne
zoskupenie, napokon, potvrdzujú to i stretnutia najvy��ích predstavite¾ov V4, pre-
dov�etkým premiérov - s nemeckým kancelárom Schröderom, britským premiérom
Tony Blairom, alebo aj s Lionelom Jospénom a koniec-koncov aj tie akcie, ktoré sa
pripravujú na najbli��ie dni a najbli��ie tý�dne.

Stretnutia v modeli V4 sa stali be�nou a pravidelnou súèas�ou pôsobenia na�ich
diplomatov. Slovensko pova�uje Visegrádsku skupinu za najdôle�itej�ie regionálne
zoskupenie. Na�ou snahou bude pristupova� k nemu i z h¾adiska perspektívy stredo-
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európskeho priestoru zjednotenej Európy. Sme presvedèení, �e model V4 je mo�né
udr�a� aj v tom prípade, ak jednotliví èlenovia nevstúpia do Európskej únie spoloè-
ne. Ale to je ten hor�í scenár. Registrujeme stály záujem o roz�írenie Visegrádskej
skupiny, hlavne zo strany Ukrajiny a Slovinska. V záujme zachovania homogenity
zoskupenia sa týmto tendenciám tak povediac jemne bránime, roz�irovaním kontak-
tov vo formáte V4, ktoré sa zameriavajú na nieko¾ko tématických okruhov spoloè-
ného záujmu. Takých tém ako je napríklad hranièný re�im na ukrajinských hrani-
ciach a podobne. So záujmom sledujeme úvahy o budúcom postavení Po¾ska v zjed-
notenej Európe. Svojimi parametrami sa rozhodne radí do kategórie väè�ích èlen-
ských �tátov EÚ, ale nemalo by to znamena� odèlenenie sa od stredoeurópskeho
priestoru. Oceòujeme fakt, �e Poliaci rátajú s V4 v dlhodobej�ej perspektíve. Pozo-
ruhodná je aj iniciatíva Rakúska, ktorej cie¾om je budova� strategické partnerstvo
malých stredoeurópskych krajín, zalo�ené okrem iného aj na princípe historickej
spolupatriènosti. H¾adanie vhodného modelu spolupráce v stredoeurópskom priestore
rozhodne vítame. Zdá sa nám, �e v súèasnosti mnohé iniciatívy spolupráce trpia tým,
�e sa sústreïujú takpovediac na roz�irovanie èlenskej základne, na roz�irovanie
okruhov spolupráce a nedoká�u svoje úsilie zamera� na jej prehåbenie a hlavne na
plnenie konkrétnych úloh.

Vá�ení hostia, dovo¾te mi zhodnoti� výsledky tohto roku. V�dy je príjemné za-
èa� úspechmi, i keï slovo úspech nerád zaraïujem do svojich vystúpení, skôr by
sme mohli hovori� o výsledkoch. Te�í ma v�ak, �e my dnes výsledky máme a �e u� je
èo prezentova�. Chcel by som zaèa� hneï dvomi. Zaèal by som netradiène. Nebu-
dem hovori� ani o OECD, ani o Európskej únii ani o Severoatlantickej aliancii, ale
chcel by som oceni� výnimoèné aktivity slovenských mimovládnych organizácií. Sú
vo v�eobecnosti ve¾mi aktívne, a to nielen v súvislosti s aktivitami na Balkáne, ale
v zahranièí sú hodnotené ve¾mi pozitívne. Oceòujú ich zvlá�� tie krajiny, v ktorých
má tretí sektor silné postavenie a te�í sa podpore oficiálnych vládnych predstavite-
¾ov. My oceòujeme aktivity ná�ho tretieho sektora v predchádzajúcich rokoch, a tento
rok e�te výraznej�ie vïaka projektu tzv. Slovenskej demokratickej iniciatívy pre
juhovýchodnú Európu, ktorá sa mala sta� jadrom medzinárodnej pozorovate¾skej
misie v Juhoslávii. Aktivity mimovládnych organizácií sú úspe�né najmä vïaka istej
výhode, ktorú majú v porovnaní s mimovládnymi organizáciami iných �tátov. Sú
oficiálne podporované vládou, a to tak, �e sa niekedy musíme brzdi�, lebo sú to
mimovládne organizácie. Konkrétne na Balkáne sa podpora prejavovala úzkou spo-
luprácou s na�im zastupite¾ským úradom v Belehrade.

Druhým hmatate¾ným výsledkom súèasnej slovenskej vlády, jej diplomacie a zá-
roveò jej synergie s realizáciou domácej hospodárskej politiky je vstup do Organizá-
cie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). O pár dní - 14. decembra v Parí�i
� sa odovzdaním ratifikaènej listiny o prístupe k dohovoru o OECD depozitárovi,
teda Francúzskej republike, definitívne uzavrie viac ako �es� roèná, pomerne zdåha-
vá etapa prístupového procesu Slovenska do tejto organizácie. (od podania prihlá�-
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ky vo februári v roku 1994). Zaèlenenie Slovenska do zoskupenia najvyspelej�ích
krajín sveta, teda do OECD, je osobitne v tomto èase potvrdením správnosti vládnej
hospodárskej politiky. Nachádzame sa v období zavà�enia dvojroènej nároènej eta-
py dôslednej makroekonomickej stabilizácie. Takisto na�a cesta otvorenosti a libe-
ralizácie pripravila dobré podmienky pre dynamické nastúpenie �trukturálnych zmien
v na�ej ekonomike. Vstup Slovenska do OECD sa pozitívne prejaví v hospodárskom
�ivote krajiny. V ére globalizácie svetovej ekonomiky a èoraz väè�ej vzájomnej zá-
vislosti národných ekonomík získava Slovensko významný kredit bezpeènej krajiny
pre zahranièné investície, bez ktorých nebude mo�né uskutoèni� významné �truktu-
rálne zmeny slovenskej ekonomiky a modernizáciu na�ej krajiny. Je to súèasne po-
tvrdenie, �e na Slovensku je dostatoène liberalizované hospodárske prostredie s mi-
nimálnymi obmedzeniami.

Úspechom Slovenska je aj to, �e prístupom do OECD sa stáva súèas�ou - a urobíme
v�etko pre to, aby sme boli aktívnym aktérom � svetového hospodárskeho �think tanku�,
ktorého hlavná devíza je v ¾udskom potenciále a v jeho expertízach ekonomík jednotli-
vých èlenských krajín. Práve táto mo�nos� výmeny skúseností a poznatkov s týmito
krajinami v nezastavite¾nom procese globalizácie je pre nás  mimoriadnym prínosom.
Úspe�ný prístupový proces do OECD nám popri známych komparatívnych výho-
dách voèi neèlenom z regiónu - ako ich vnímajú na�i obchodní a investièní partneri
- poskytnú aj komparatívne výhody vo vz�ahu k európskej integrácii. Na�a krajina
získala istý �trukturálny náskok, keï�e sme v rámci rokovaní o èlenstvo do OECD
museli odstraòova� systémové i vecné preká�ky liberalizácie slovenskej ekonomiky.
Na�i vládni predstavitelia, ale aj expertná komunita zároveò získavali skúsenosti z
rokovaní o èlenstve vo výberovej organizácii ekonomického typu, akou je do znaè-
nej miery aj Európska únia. Na ilustrovanie súvislosti pripomeniem, �e na�imi part-
nermi v OECD sa stali partneri Slovenska v dvoch rovinách jeho integraèného procesu:
európskeho a regionálneho, teda krajiny európskej Pätnástky, ako aj krajiny Visegrád-
skej �tvorky. Mo�no teda kon�tatova�, �e formou, ako aj obsahom nás na�e èlenstvo
v OECD významne posunulo k èlenstvu v Európskej únii. Z konkrétnych dôsledkov:
aj práca, ktorá predchádzala ná�mu pozvaniu za èlena OECD, prispela k tomu, �e
nedávna hodnotiaca správa Európskej Komisie po prvýkrát hovorí o Slovensku ako
o fungujúcej trhovej ekonomike. Súèasný prístupový proces do EU tak v jeho von-
kaj�ej, ale aj v jeho vnútornej rovine, v rámci rokovaní o hospodárskych kapitolách
acqius communautaire - a tých je spomedzi 25 kapitol výrazná väè�ina - istým spô-
sobom nadväzuje na reformnú politiku, ktorú �tát odviedol v procese pristupovania
do OECD.

Dovo¾te mi na konci prvého rokovacieho cyklu Slovenska naèrtnú� perspektívu
ná�ho prístupového procesu do Európskej únie. Dosial sme z celkového poètu dvad-
sa�devä� rokovacích kapitol otvorili �estnás�, z nich sme predbe�ne uzatvorili de-
sa�. Slovenská republika sa spolu s Maltou dr�í na �pici Helsinskej skupiny, prièom
poètom predbe�ne uzavretých kapitol dobiehame niektoré krajiny luxemburskej sku-
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piny, ktorá má voèi nám v rokovacom procese vlastne dvojroèný predstih. Do konca
roka odovzdáme negociaèné pozície k ostávajúcim kapitolám. Dnes na rokovaní
vlády sme schválili ostatných �es� pozièných dokumentov, tak�e zajtra v Nice ná�
predseda vlády mô�e poveda�, �e sme odovzdali v�etky pozièné dokumenty a oèa-
kávame u� len reakciu druhej strany - zo strany Európskej únie a Komisie. V opti-
málnom prípade by sme chceli otvori� v�etky zostávajúce kapitoly poèas nadchá-
dzajúceho �védskeho predsedníctva. Vieme, akú pozornos� venuje �védska vláda
svojej budúcej úlohe predsedníckej krajiny a veríme, �e obnoví dynamiku rokovaní
prinajmen�om tak, ako to bolo za portugalského predsedníctva.

Keï v�ak hovoríme o ambícii otvori� v�etky zostávajúce kapitoly, je to naozaj
maximálny program. V prípade realizácie tohto scenára by Slovenská republika
v prvej polovici roku 2001 ve¾mi zásadným spôsobom zní�ila negociaèný náskok
krajín, ktoré zaèali rokova� dávnej�ie. Zároveò by to znamenalo praktické naplnenie
princípu vyrovnávania, ktorý definoval Helsinský summit v decembri minulého roku.
Postup na�ich rokovaní i trendy v roz�irovacej agende v rámci èlenských krajín Eu-
rópskej únie a Komisie potvrdzujú, �e 1. január 2004 - ako deò ná�ho vstupu, sme si
stanovili realisticky. Pri stanovovaní tohto dátumu sa ve¾a hovorilo o tom, �e je to
prive¾mi ambiciózny termín. Uvidíme, aký bude ïal�í vývoj. Z dne�ného poh¾adu
sa tento termín ukazuje ako realistický.

V budúcom roku nás u� èakajú zlo�itej�ie rokovania, po jednoduch�ích kapito-
lách prechádzame ku kapitolám zlo�itej�ím, v ktorých bude Slovensko �iada� aj
prechodné obdobia a osobitné úpravy. Urèite viete, �e dve najzlo�itej�ie kapitoly sú
Po¾nohospodárstvo a Ochrana �ivotného prostredia. i V zásade chnepo�adujeme
v tom zmysle, ako EÚ chápe trvalé výnimky z acquis communautaire. Prechodné
obdobia budeme �iada� v �iestich kapitolách: Po¾nohospodárstvo, Slobodný pohyb
kapitálu, Slobodné poskytovanie slu�ieb, Dane, �ivotné prostredie a Energetika.

Uvítali sme projekt Európskej komisie, týkajúcej sa èasového plánu tzv. road
map rokovaní pre nadchádzajúce obdobie. Pevne veríme, �e zajtra bude schválený
summitom EÚ v Nice. Týka sa èasového plánu rokovaní pre nadchádzajúce tri se-
mestre. Je zároveò ïal�ím nástrojom dynamizácie celého procesu. V súlade s návr-
hom Európskej komisie sme si vypracovali vlastný postup pre �védske predsedníc-
tvo. Poèas neho by sme chceli dosiahnu� najmä rovnomernej�í rytmus rokovaní,
teda stretnutí prístupovej konferencie, a to tak, aby sa pri zvý�ení tempa medzi jed-
notlivými stretnutiami zároveò vytváral priestor na rie�enie vzniknutých problémov.
V budúcom polroku chceme ako minimálny program predbe�ne uzavrie� kapitoly:
Slobodné poskytovanie slu�ieb, Hospodárska a menová únia, Colná únia a teleko-
munikácie a informaèné technológie - èo nás má priblí�i� k jadru skupiny pokroèi-
lej�ích kandidátov i k naplneniu cie¾a vstúpi� do EÚ spolu s na�imi susedmi. Väè�iu
pozornos� chceme venova� strategickej komunikácii s obyvate¾stvom o pozití-
vach a negatívach vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, ako aj kampani
SR v jednotlivých èlenských krajinách Európskej únie s cie¾om upevòova� podporu
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procesu roz�irovania EÚ. Existujú v�ak aj faktory súvisiace s roz�irovaním, ktoré
Slovensko plne ovplyvni� nemô�e, napríklad vnútorná reforma Európskej únie. Oèa-
kávame úspe�ný výsledok summitu EÚ v Nice. Zároveò sa zaèíname koncepène
pripravova� na aktívny vstup Slovenska do diskusií o budúcnosti EÚ. V procese
formulovania týchto stanovísk plánujeme prizva� aj zástupcov Va�ej Spoloènosti.

Dovo¾te mi, aby som sa trochu pristavil pri otázkach procesu budúceho roz�irovania
Európskej únie. Na zaèiatku som hovoril, �e by sme si mali nieèo poveda� o víziách.
V diskusiách o vízii budúcej Európy je táto otázka trvalou súèas�ou. Je v�ak naozaj
dôle�ité, �e sa dostala do kvalitatívne novej fázy. Politici, vlády a stanoviská jej dávajú
záväznej�í charakter. Nie je náhodné, �e diskusia o budúcnosti EÚ naberá na intenzite
hlavne v súvislosti s procesom jej roz�irovania. EÚ sa vníma ako historická �anca. Histo-
rická �anca pre nás v�etkých � pre Európanov. My ve¾mi chceme, aby Nice bola úspe�ná.
Musí by� úspe�ná. Ináè nám bude naozaj hrozi� istá celoeurópska politická kríza. Mo�-
no�e z krátkodobého h¾adiska by viac postihla kandidátske krajiny - krajiny, ktoré sa
usilujú o èlenstvo v Európskej únii, ale som presvedèený, �e z dlhodobého h¾adiska by
mala negatívne dôsledky pre v�etkých v Európe. Vízie sú dôle�ité a je dôle�ité o nich
rozpráva�. Rovnako dôle�ité sú reálne kroky, ktoré nás k týmto víziám privedú. Mali by
sme rovnako intenzívne o nich uva�ova� a rozpráva�. Slovensko má mo�no viac ako iné
stredoeurópske �táty vlastné skúsenosti s víziami tzv. �tretej cesty�, alebo tzv. �inej ces-
ty�, s deklaráciami a praktickou politikou. Dôsledky takéhoto prístupu poci�ujeme e�te
dnes. V tomto zmysle sa od nás oprávnene a mo�no s väè�ou senzitivitou �iada potvrdzo-
vanie a presadzovanie proeurópskej politiky.

Pár slov k tomu, ako situáciu vidíme dnes. Integrácia ma kon�tantne stabilnú
podporu obyvate¾stva Slovenska, za posledných 5 rokov je to 60 � 70%. Tento poèet
sa nemení. Je dôle�ité, �e ide nielen o podporu in�tinktívnu, èo bolo vyjadrené vo
vo¾bách, v referende a podobne. Treba poveda�, �e existuje konsenzus najvýznam-
nej�ích politických síl oh¾adne Európskej integrácie. Rastie záujem o európske dia-
nie u obèanov a predov�etkým u mladých ¾udí, u novej proeurópskej generácii. S ve¾kou
pozornos�ou sa sledujú prístupové rokovania, a to nielen vládnymi predstavite¾mi,
ale aj zo strany obyvate¾stva. Ja by som tu pre od¾ahèenie znovu pripomenul, �e keï
po skon�tituovaní novej Európskej komisie predseda Romano Prodi nav�tívil Slo-
vensko, na tlaèovej konferencii povedal, �e nechápe, preèo sú tí Slováci takí posad-
nutí tými kapitolami, �e ich to tu�ím zaujíma viac ako sex. To bolo historické vyhlá-
senie. Integraèné ambície naozaj predstavujú nevídaný impulz pre ekonomickú poli-
tickú reformu a legislatívu. My samozrejme netvrdíme, �e u nás je ideálny stav, av�ak
- a teraz by som sa obrátil na predstavite¾ov diplomatického zboru z èlenských kra-
jín Európskej únie - niekedy sme tak trochu znepokojení. Nechcem, aby to vyznelo
prive¾mi pesimisticky, ale niekedy sme trochu znepokojení, preto�e viac ne� �ance,
pozitíva a mo�nosti, ktoré roz�írenie nepochybne prinesie, sa do popredia dostávajú
tzv. �katalógy obáv�: z emigraèných vån, z nárastu kriminality, z rastu nezamestna-
nosti a podobne. Samozrejme, �e je dôle�ité o týchto otázkach diskutova� a nachá-
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dza� adekvátne rie�enia. Rie�enie v�ak nevidíme v permanentnom vytváraní a posil-
òovaní podobných obáv a podobných katalógov.

Vieme, �e pod¾a prieskumov verejnej mienky roz�írenie EÚ nevnímajú obèania
�tátov Európskej únie ako prioritu. Je to pre nich taká �tvrtá - piata priorita. Vieme,
�e v niektorých �tátoch je vy�e 50% obyvate¾ov názoru, �e roz�írením Únie sa EÚ
oslabí. Existujú zároveò prieskumy o podpore, respektíve o vnímaní jednotlivých
kandidátskych krajín obyvate¾mi èlenských �tátov EÚ v súvislosti s roz�irovaním,
ktoré nie sú prive¾mi optimistické. Som presvedèený, �e keby sme polo�ili otázku
na�im obèanom, obyvate¾om Európy: �Ste za jednotnú a stabilnú Európu?�, dostali
by sme jednoznaènú odpoveï a jasný mandát. Áno, spoloène v jednotnej a funkènej
Európe. Ale tak ako sa hovorí u nás a v ïal�ích kandidátskych krajinách o tom, èo
znamená budúca jednotná Európa, je rovnako dôle�ité vypracova� komunikaènú stra-
tégiu s cie¾om presvedèi� obyvate¾ov èlenských �tátov Európskej únie � o tom, �e
budúca roz�írená Únia naozaj nebude slab�ia. Preto by som im adresoval takýto
apel: Európa potrebuje odvahu! Nemali by sme dovoli�, aby sa politický pragmatiz-
mus zmenil na pragmatický egoizmus. To by bolo zlé. Je potrebné dôraznej�ie pre-
chádza� od odvolávania sa na v�eobecnú historicko-morálnu argumentáciu budova-
nia novej jednotnej Európy k uskutoèòovaniu reálnych krokov na jej budovanie.
Mo�no by sme mali viac a èastej�ie poukazova� na celosvetovú dimenziu roz�irova-
nia Európskej únie. Dovo¾te, aby som znova kon�tatoval, �e máme pred sebou ve¾kú
�ancu. Ak ju nevyu�ijeme, dáme priestor nielen pre tzv. euroskepticizmus, ale aj pre
lacný populizmus a demagógiu politikov, ktorí èakajú na svoju príle�itos�. Akú Eu-
rópu mô�u ponúknu� oni? Ja zostanem iba pri tejto otázke. To¾ko k víziám a to¾ko,
èo sa týka krátkeho poh¾adu smerom na západ.

Vá�ení priatelia, súbe�né roz�irovanie Európskej únie a NATO chápeme ako pro-
cesy komplementárne. Ako realizáciu toho, èo generálny tajomník Severoatlantickej
aliancie Lord Robertson opakovane nazval historickým projektom skutoèného zjed-
nocovania Európy, vytvárania jedinej demokratickej, bezpeènej a prosperujúcej
Európy. Vstup ka�dej ïal�ej demokracie do Aliancie, a to nielen ná� vlastný, ale aj
ktorejko¾vek inej a�pirujúcej krajiny, chápeme ako ïal�í krok v realizácii zmienené-
ho historického projektu. Na jeho realizáciu je nutné spoji� sily v�etkých zaintereso-
vaných. Tých, èo sú mimo, aj tých, ktorí sú vnútri. Tí, ktorí sú zatia¾ mimo, musia na
sebe neustále pracova�. Tí, ktorí sú u� vo vnútri, by im mali poda� pomocnú ruku.
Pokia¾ ide o Slovensko, dnes v polèase mandátu súèasnej vlády, ktorej som èlenom,
je situácia ove¾a priaznivej�ia ako bola na zaèiatku tohto mandátu. Pokia¾ ide o na�ich
partnerov vo vnútri, vysoko oceòujeme odbornú asistenciu, ktorú nám èlenské �táty
Aliancie poskytujú pri napåòaní ná�ho akèného plánu pre èlenstvo. Vysoko si vá�ime
aj to, �e Aliancia vo Washingtone nezostala len pri potvrdení toho, èo je vyjadrené
v èlánku 10 Washingtonskej zmluvy: Severoatlantická aliancia je organizácia otvo-
rená prija� ïal�ích èlenov. Politiku otvorených dverí a jej konkretizáciu v Mem-
bership action plan, ktorý je nástrojom v príprave a�pirantov na èlenstvo, sme po-
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chopili ako vyjadrenie vôle èlenských �tátov tvori� aktívnu politiku, ktorá vyústi do
pozvania ïal�ích krajín. Pod¾a ná�ho hlbokého presvedèenia dôvody, ktoré stáli za
roz�írením Aliancie o troch nových èlenov � na�ich susedov, sa nijako nezmenili a sú
rovnako platné a naliehavé aj dnes. Tým koneèným a hlavným je vytváranie jednot-
nej, bezpeènej a prosperujúcej Európy. Preto oèakávame, �e proces roz�irovania
Aliancie ako k¾úèový proces pre zjednocovanie Európy bude pokraèova�.

Alianciu a Európsku úniu chápeme ako komplementárne in�titúcie. Takto chápe-
me aj roz�irovanie. Takto chápeme aj na�u snahu sta� sa èlenom jednej i druhej, a napo-
kon, takto chápeme aj ich vzájomný vz�ah, ich funkcie v oblasti Európskej bezpeè-
nosti. Európska bezpeènostná a obranná politika EÚ nie je alternatívou Aliancie, ale
je jej doplnením. Táto politika nemá Alianciu nahradzova�, ale doplòova�. Pod¾a
ná�ho presvedèenia základom Európskej bezpeènosti je Severoatlantická aliancia
a zachovanie transatlantickej väzby. Èo v�etko Slovensko musí urobi� pre vstup do
NATO v domácej rovine? Po prvé, predov�etkým reforma armády musí dosiahnu�
naozaj konkrétne výsledky, kvalitatívny posun musí by� vidite¾ný. Neznamená to
vynakladanie obrovských finanèných prostriedkov, ktoré si ná� �tát nemô�e dovoli�.
Rad�ej spravi� men�í posun za menej peòazí, ktorá v�ak bude znamena� kvalitatívny
krok dopredu, ako minú� ve¾a peòazí na ambiciózne ciele a na konci ani nevedie�,
kam sa nám tie peniaze vlastne rozkotú¾ali. Po druhé, politickí predstavitelia, pred-
stavitelia obèianskej spoloènosti, podnikatelia � jednoducho, v�etci obèania sa mu-
sia zaèa� seriózne zaobera� témou bezpeènosti Slovenska a jeho obyvate¾ov. Po
tretie, téma bezpeènosti obèanov u� nesmie by� témou politického boja. Je to hazard
a treba len dúfa�, �e to nezmyslené presadzovanie neutrality bude u nás podporova�
èoraz men�í poèet istých kruhov, èi ¾udí. Po �tvrté, v�etci si musíme uvedomi�, �e
demokracia a prosperita závisia od bezpeènosti.

V súvislosti s bezpeènostnou problematikou mi dovo¾te pár slov o na�ich vz�a-
hoch s Ruskou Federáciou. Máme snahu o ich transparentnos� a vyvá�enos� v súla-
de s politikou na�ich západných spojencov, teda v líniách politiky severoatlantickej
Aliancie a EÚ. Tieto dve organizácie sa sna�ia o neustále zlep�ovanie vz�ahov s Rus-
kom, o jeho väè�ie anga�ovanie sa do rie�enia európskych problémov. My sa hlási-
me k budovaniu jednotnej a slobodnej Európy a na�ou snahou preto je, aby  vstup
Slovenska do západných �truktúr nebol vnímaný konfrontaène.

Dámy a páni, nebudem vo svojom vystúpení hovori� o v�etkých otázkach. Bolo
by to dlhé a toto ani nie je príle�itos� na úplnú inventarizáciu toho v�etkého, èo sme
dosiahli, alebo èo e�te treba dosiahnu� v tých dvoch rokoch, ktoré nám zostali do
konca tohto funkèného obdobia. Nevyèítajte mi potom, �e som nehovoril o v�etkých
krajinách, �e som vynechal niektoré �táty a podobne. Chcel by som poveda� e�te
jednu vec, ktorá sa pod¾a mòa tejto vláde podarila. Na�e vz�ahy nielen so susedmi,
ale s mnohými ïal�ími jednotlivými krajinami, úèastníkmi medzinárodného vývoja,
sa nám darí udr�iava� v racionálnej rovine. Viete, problémy budú aj s na�imi sused-
mi, aj s mnohými inými krajinami, �ivot to tak v�dy zariadi, �e nejaké problémy
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vzniknú. To, èo si myslím, �e je nové pri vzniku takýchto problémov, je fakt, �e sa
vieme o nich rozpráva�, �e ich vieme rie�i� racionálne, bez emócií a �e sme to u�
viackrát dokázali, èi u� ide o na�ich bezprostredných, alebo vzdialenej�ích susedov.
V takomto prístupe chceme pokraèova� aj v budúcnosti.

Na zaèiatku tohto roku som povedal, �e vlaòaj�í rok bol rokom poézie a tento rok
bude rokom prózy. Presvedèili sme sa, �e je to tak. Ak by som mal pokraèova�
v takýchto vyhláseniach, s vyhliadkou do roku budúceho ma napadá iba to, �e tento
rok zrejme bude rokom prózy v cudzom jazyku. Tým mám na mysli potvrdzovanie
kredibility Slovenska, potvrdzovanie nastúpeného kurzu vládnej politiky v konkrét-
nych expertných rokovaniach s Európskou úniou a Severoatlantickou Alianciou.

Èaká nás mimoriadne nároèný rok. Niekedy mám taký pocit, ako keby sa èas
zahus�oval a my musíme vydr�a� tempo vlaku, do ktorého sme nastúpili. Musíme
potvrdi� oprávnenos� ná�ho èlenstva v OECD. Musíme udr�a� dynamiku prístupo-
vého procesu do Európskej únie a doslova na�tartova� diskusiu o ïal�om roz�irova-
ní Severoatlantickej aliancie. Keï hovoríme o mimoriadne nároènom roku, je to
presne tak, preto�e tie zásadné budúce rozhodnutia, týkajúce sa roz�irovania Alian-
cie, ale aj ïal�ích východiskových pozícií pre prijímanie krajín do Európskej únie,
sa budú robi� v budúcom roku.

To èo neurobíme na budúci rok, alebo dokonca v prvých deviatich mesiacoch,
bude nám ve¾mi chýba� pri napåòaní tých ambícií, ktoré v integraènom procese máme.
Tieto priority si vy�adujú väè�iu a dôslednej�iu pripravenos� slovenskej politickej �piè-
ky, vládnej reprezentácie, expertnej komunity, obyvate¾stva, ale aj budovanie potreb-
ného in�titucionálneho rámca slovenskej administratívy. Ide toti� o budúcnos� nás
v�etkých a vstup do spomínaných zoskupení je len zaèiatkom e�te tvrd�ej práce. Prí-
stupový proces je tvrdým, potrebným a nevyhnutným predpokladom lep�ej budúcnos-
ti. Chcel by som vám poïakova� za pozornos� a budem rád, ak moje úvodné vystúpe-
nie poslú�i ako dobrý �tart do diskusie a výmeny názorov, na ktorú sa te�ím.

Diskusia

Vz�ah Slovenskej republiky a Vatikánu

Slovensko má záujem pokraèova� v tých integraèných procesoch, ktoré zaèalo a
na tom niè nemení ani to, èo sa deje v èlenských �tátoch Európskej únie v súvislosti
so vz�ahmi s Vatikánom. Myslím si, �e je úplne v poriadku, �e Slovensko podpísalo
a ratifikovalo základnú zmluvu so Svätou stolicou. Takéto politické turbulencie ur-
èite nastávajú, budeme ich svedkami aj v budúcnosti, ale turbulencie sú turbulencie.
Nikdy nie sú veèné, nikdy nie sú trvalé, upokoja sa a potom je vývoj opä� normálny,
tak�e aj týmto veciam treba pripisova� len taký význam, aký si zasluhujú.
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Nedostatoèná informovanos� obyvate¾ov SR zo strany �tátu o integraèných
procesoch a o Európskej únii

Ja som tie� èítal túto informáciu a bol som ve¾mi prekvapený takým vysokým
percentom obyvate¾ov, ktorí si myslia, �e nemajú dostatoèné informácie o èlen-
stve v Európskej únii, o tom, èo Európska únia znamená, aký prínos a aké negatíva
bude predstavova�. Dovolím si vyslovi� pochybnos� o objektivite tohto èísla. Nejde
mi to dohromady s tým, aká je podpora verejnosti vo v�etkých prieskumoch verejnej
mienky ná�mu èlenstvu v Európskej únii. Ak si 74% percent ¾udí myslí, �e nemajú
dostatok informácií o tom, èo Európska únia je, potom je ve¾mi èudné, �e 70%
týchto ¾udí podporuje na�e èlenstvo v Únii. Toto sa mi naozaj nevidí. Viem, �e tento
prieskum robila akási zahranièná agentúra a neviem, èi otázku postavili správne,
alebo ako to je.

Ten nedostatok informácií nevidím a� tak dramaticky. Súhlasím s tým, �e infor-
mácie treba poskytova� absolútne realistické, triezve, pravdivé, aby sa u nás nedo-
stavil efekt, �e po tom, keï sa staneme èlenmi Európskej únie, zvý�i sa nespokoj-
nos�, alebo, �e tu príde z dezilúzii na�ich obyvate¾ov. Treba hovori� pravdu o v�etkých
tých pozitívach, ale aj o tom, �e èlenstvo v Únii predstavuje pre obyvate¾ov ve¾mi
nároènú, tvrdú prácu a �e v�etko dobré bude prichádza� iba pre tých, ktorí budú
perfektní a vynikajúci a �e priemernos�, alebo podpriemernos� jednoducho nebude
staèi�. Ale aby som neodbiehal od va�ej otázky, mám pochybnosti o tom, �e ak by tá
informovanos�, alebo to èíslo bolo pravdivé, potom by aj to èíslo o podpore vstupu
do EÚ bolo zrejme ni��ie. Tak�e súhlasím s tým, �e vláda bude musie� naïalej
presviedèa� obèanov, �e budúcnos� nemá inú alternatívu, iba èlenstvo v Európskej
únii. Preto�e vieme, �e pred tým, ako nás budú prijíma� do Európskej únie, bude sa
musie� kona� ratifikaèné referendum. Budeme ma� záujem na tom, aby to referen-
dum dopadlo èo najúspe�nej�ie, aby sme nemuseli pre�íva� nervózne muky na�ich
susedov, alebo krajín pri podobných referendách.

Èinnos� �peciálneho splnomocnenca OSN pre rie�enie Kosovskej krízy
- aktivity, výsledky, zlo�enie pracovného tímu

Èo sa týka toho tímu, mo�no vás sklamem. Samozrejme, �e to bola èes� by�
menovaný za osobitného zmocnenca generálneho tajomníka OSN pre Balkán, tak
znel a znie môj mandát. V tíme, vymenovanom generálnym tajomníkom, sme dvaja.
Druhým je �védsky politik Karl Bildt. Na�ou úlohou poèas Kosovskej krízy bolo
pomôc� dosta� Organizáciu spojených národov do ove¾a aktívnej�ej úlohy pri rie�e-
ní tejto otázky. Viete, �e rokovania s re�imom v Belehrade sa vtedy viedli po iných
líniách. Organizácia spojených národov bola akosi v pozadí. Toto bolo na�ou úlohou
- potichu, diskrétne pôsobi� na úèastníkov tohto konfliktu tak, aby sa rie�enie tejto
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otázky dostalo na pôdu OSN. Mali sme pokyn, aby sme boli ako�e v zálohe, ale aby
bolo jasné, �e pokia¾ bude potrebné anga�ova� sa OSN, sme pripravení. Myslím si,
�e toto sa nám podarilo. V èasoch Kosovskej krízy to bolo ve¾mi intenzívne cestova-
nie a lietanie po svete a myslím si, �e sme istým dielom prispeli k tomu, �e sa aj ve¾kí
hráèi potom pozerali na Organizáciu spojených národov ako na organizáciu, ktorá
bola ochotná kon�truktívne pomôc�. Výsledok viete: celá zále�itos� sa dostala na
pôdu Bezpeènostnej Rady, ktorá prijala rezolúciu 1244. Tá je základom pre rie�enie
celej budúcnosti Kosova.

Po prijatí tejto rezolúcie bola moja aktivita menej intenzívna a spoèívala v po-
skytovaní informácií a konzultácií generálnemu tajomníkovi OSN o tom, akým spô-
sobom by mala postupova� administratívna správa v Kosove, aké opatrenia by mala
prijíma�, aby sa postupovalo smerom k naplneniu tejto rezolúcie. Prirodzene po 24.
septembri tohto roku, kedy sa konali prezidentské vo¾by v Juhoslávii a zaèal sa �
ako pevne dúfam - proces demokratických zmien v tejto krajine, ktorý - ako takisto
dúfam - bude nezvratný a bude pokraèova�, moja aktivita znovu o�ila a èastej�ie
som bol v kontakte s generálnym tajomníkom OSN. Zúèastnil som sa tie� zasadnutia
Bezpeènostnej rady v New Yorku. Tam sme informovali Bezpeènostnú radu o situá-
cii v regióne, o tom, ako sa vytvára nová situácia v tejto oblasti. Myslím, �e v tejto
èinnosti mô�em pokraèova� ïalej. Zúèastòujem sa rôznych konferencií, kde sa o tých-
to otázkach hovorí a mô�em skromne poveda�, �e ma poèúvajú v�dy pozorne. Chcel
by som ale zdôrazni�, �e táto úloha je naozaj diplomatická. Cie¾om nie je ukazova�
sa v televízii a by� stále v médiách, naopak, tá úloha je v tom, pôsobi� nenápadne,
lebo tak sa dá mnoho vecí vyrie�i� lep�ie a mnohým veciam pomôc� tak, aby sa dali
rýchlej�ie rie�i�.

Význam reformy Európskej únie pre Slovensko

My by sme predov�etkým chceli, aby zajtraj�í summit Európskej Rady v Nice
úspe�ne zavà�il medzivládnu konferenciu, aby tie �tyri okruhy otázok, o ktorých sa
stále intenzívne vedie diskusia, boli vyrie�ené. To znamená budúce zlo�enie Európ-
skej Komisie. Tam je na�e stanovisko také, �e ka�dá krajina by mala ma� svojho
vlastného komisára. Ïalej je to posilnená spolupráca, alebo flexibilita. Nechceme,
aby sa vytvorili triedy, alebo ligy, chceme aby krajiny, ktoré majú záujem spolupra-
cova� intenzívnej�ie, ne� im to umo�òujú regule Európskej únie, aby tak mohli ro-
bi�, aby ich bolo minimálne osem, ale aby to neznamenalo vytvorenie kást, èi po-
dobných kategórií v Európskej únii. Pri vá�ení hlasov, má Slovensko záujem na tom,
aby boli re�pektované malé krajiny adekvátnym spôsobom. Èo sa týka prijímania
rozhodovania kvalifikovanou väè�inou, tam máme záujem, aby sa roz�íril poèet ob-
lastí, kde sa takýmto spôsobom rozhoduje. Opakujem ale znovu, pre nás je maximál-
ne dôle�ité to, aby sa v�etky tieto otázky vyrie�ili. To znamená, aby Nice vo�la do
dejín ako úspe�ne ukonèená medzivládna konferencia. V takom prípade potom �véd-
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ske predsedníctvo, ktoré nastúpi 1. januára 2001, bude sa môc� maximálne koncentro-
va� na otázky roz�irovania. Ak by nieèo zostalo z tejto agendy, bola by to prive¾mi
ve¾ká brzda a odoberala by mnohé negociaèné kapacity, èi u� Európskej komisii, ale-
bo predsedníckej krajine, a preto stále opakujem, �e máme záujem na tom, aby summit
v Nice bol úspe�ný a aby Európska únia koncom roku 2002 mala v�etky tieto mecha-
nizmy vnútorného fungovania vyrie�ené definitívne, a to tak, aby mohla zaèa� s prijí-
maním nových èlenov. To je z ná�ho poh¾adu rozhodujúce. Ve¾mi si �eláme, aby po
tom stretnutí, ktoré budú ma� kandidátske krajiny s èlenmi Európskej únie a so �vaj-
èiarskom, preto�e to bude Európska konferencia, aby nás povzbudili. Potom odídeme
a oni zaènú seriózny biznis averím, �e budú sedie� tak dlho, kým sa nedohodnú. My im
to budeme �ela� a budeme im dr�a� palce, preto�e je to aj v na�om záujme.

Prechod niektorých kompetencií Ministerstva hospodárstva
na Ministerstvo zahranièných vecí

Na základe auditu, ktorý sa vykonal a ktorého závery vláda schválila, jedným
z jej uznesení je postúpi� v procese budovania jednotnej zahraniènej slu�by, èo zna-
mená prenesenie aktivít, ktoré robí Ministerstvo hospodárstva na Ministerstvo za-
hranièných vecí. Ide o hlbokú �trukturálnu zmenu, ktorá sa nedá robi� kozmetickými
úpravami. Buï sa urobí, alebo sa neurobí. Rie�ime túto otázku dd vzniku nezávislej
Slovenskej republiky a e�te sme ju nevyrie�ili, e�te to efektívne nefunguje. Bola tu
urobená delimitácia, ako si pamätáte, pred tri �tvrte rokom sme s kolegom Hara-
chom podpísali novú dohodu, ktorá stanovila pravidlá spoluna�ívania ve¾vyslancov
a obchodných radcov, ale stále e�te to nie je efektívne tak, ako by to malo fungova�.
Tak�e kozmetické úpravy to nemô�u by�, ale na to, aby sa vykonali takéto absolútne
podstatné chirurgické rezy do fungovania Ministerstva hospodárstva, bude si to vy-
�adova� ve¾mi dôkladné posúdenie v�etkých súvislostí a v�etkých dopadov na bu-
dúce fungovanie a to my nechceme nijakým spôsobom uponáh¾a�. Na na�om minis-
terstve u� máme pracovnú skupinu, ktorá sa tým zaoberá. Na Ministerstve hospodár-
stva rastie panika a nervozita, èo s nimi bude. Hodláme to rie�i� tak, aby to bolo
rie�enie systémové, trvalé, racionálne, dobré, ktoré nebude podlieha� politickým
zmenám, lebo som presvedèený, �e takéto rie�enie naozaj pomô�e a malo by sa to
odrazi� hmatate¾ne v prínose pre slovenskú ekonomiku a slovenské hospodárstvo.

Nesúlad zahraniènej politiky a obchodnej politiky

Spomínali ste cestu pána ministra Haracha do Iraku. U� sme o tom celé hodiny
diskutovali. Nevidím v tom nesúlad zahraniènej politiky a hospodárskej politiky.
Mandát ministra Haracha poèas jeho náv�tevy v Iraku bol, �e rokoval v rámci pro-
jektu �Ropa za potraviny�. Zúèastnil sa podobne ako aj ïal�í 40 ministri z rôznych
krajín ve¾trhu, ktorý sa konal v Bagdade. Budeme si dáva� ve¾mi dobrý pozor, aby
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sa na�e obchodné aktivity s Irakom nedostávali do konfliktu s príslu�nými rezolúcia-
mi medzinárodných organizácií a s príslu�nými politickými poh¾admi na túto kraji-
nu. Chcem iba poveda� to, �e bez poru�ovania politických záväzkov hodláme s oh¾a-
dom na ekonomické záujmy Slovenska ís� a� na hranu týchto politických záväzkov.
Viete, keï niekto sedí, alebo stojí skrèený v kúte, keï ostatní sú aktívni a dynamickí,
tak je sám proti sebe. My nebudeme robi� niè zlého, niè politicky �kodlivého, ale v rámci
toho, èo je mo�né, to budeme vyu�íva� maximálne. To je môj postoj a preto si mys-
lím, �e v tomto treba chápa� aj cestu pána Haracha do Iraku.

Na tú tretiu otázku: vo svete je to tak, �e keï sa v Národnej rade rokuje o �tátnom
rozpoète, tak je �tátny rozpoèet pova�ovaný za najdôle�itej�í zákon. Pri jeho schva-
¾ovaní padli u� mnohé vlády, preto�e sa èasto spája s otázkou dôvery vláde a malo
by to by� tak, aby v�etci zodpovední politici boli doma a aby sa aktívne zapájali do
schva¾ovania tohto dokumentu.

Lichardus: Z praktického stanoviska mojich skúseností z Washingtonu si mys-
lím, �e sme trpeli ve¾mi tým, �e na Slovensku je ve¾mi malá medzirezortná koordiná-
cia, pokia¾ ide o riadenie ve¾vyslanectiev. Myslím si, �e tá komisia, ktorá pripravuje
program pre ekonomických ata�é, by mala by� komisia spoloèná s Ministerstvom
hospodárstva.

Kukan: Rozhodne áno. To je komisia, ktorá je nielen pre program ekonomických
ata�é, ale aj pre zaèlenenie agendy z Ministerstva hospodárstva na Ministerstvo
zahranièných vecí. Vyjadrujme sa zrozumite¾ne, lebo o to teraz ide.

Rozdiel medzi duchom Visegrádu v roku 1991 a súèasnou praktickou
spoluprácou
Máte pravdu, v rokoch, keï táto skupina vznikala - to bola vlastne len visegrád-

ska trojka s Èeskoslovenskom - tak to bolo vyjadrením novej situácie, po ukonèení
bipolárneho delenia sveta. �lo tam vtedy skôr o spoluprácu v tejto novej situácii
medzi krajinami, ktoré mali rovnakú históriu, a ktoré mali rovnaké symboly, ktorými
sa chceli riadi� pri svojom vývoji. Hneï od zaèiatku sa v�dy zdôrazòovalo, �e vi-
segrádska spolupráca nemá by� in�titucionalizovaná, �e sa nemajú vytvára� nijaké
�truktúry, �e to má by� spolupráca skôr duchovná. No viete, ako to bolo, �e keï
do�lo k rozdeleniu  Èeskoslovenska a Slovensko sa stalo automaticky èlenom V4,
nie v�etci úèastníci V4 boli rovnako nad�enými úèastníkmi jej spolupráce. Niektorí
z nich si mysleli, �e takáto spolupráca ich spoma¾uje, �e ak budú be�a� sami do
Európy, budú tam rýchlej�ie, ne� keï budú be�a� v rámci tohto zoskupenia. Chvala-
bohu, je to za nami. My sme boli ve¾mi radi, keï sme v októbri 1998 v Budape�ti
dostali pozvánku, aby sme sa znovu pripojili k na�im trom kolegom z V4 a odvtedy
táto spolupráca funguje ve¾mi dobre. V súèasnosti je najlep�ou prípravou na budúce
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èlenstvo týchto krajín v EÚ, lebo je to znovu spolupráca bez in�titucionalizácie, aj
keï dnes u� jednu �truktúru máme - bol vytvorený Visegrádsky fond, z ktorého sa
financujú rôzne kultúrne, vzdelávacie aktivity - ale rozhodne sa nepoèíta, �e sa budú
vytvára� ïal�ie orgány tejto skupiny. Tak�e dnes, bez oh¾adu na to, �e nie sú  nejaké
�truktúry, tá spolupráca je ve¾mi efektívna, jednotliví rezortní ministri sa stretávajú
dos� èasto a v�dy sa vedia dohodnú� aj pokia¾ ide o rie�enie nejakých problémov
a je záujem na tom, aby táto spolupráca bola konkrétna. Vyjadrím sa aj k tomu, èo ste
pri svojej skromnosti neuviedli v otázke, ale ja som to naznaèil u� v úvode : úèastníci
visegrádskej �tvorky a v tom sme teraz jednotní, �e sa nám v�etkým èíslo �tyri páèi
a keby sa zmenilo, u� by to nebolo také pekné èíslo. Nie je v�ak nijaký problém
a naopak, V4 má záujem spolupracova� s ïal�ími krajinami na konkrétnych projek-
toch, ako sa uvádza aj v niektorých spoloèných vyhláseniach, napríklad vo vyhlásení
premiérov z Karlových Varov. Tak�e pred spoluprácou sa neuzatvárame, naopak,
myslíme si, �e konkrétne projekty je v�dy dobré realizova�. Prirodzene, �e nielen na
tej najvy��ej politickej úrovni, ale aj na úrovni expertov a k takýmto stretnutiam u�
dochádza, len ich treba v�dy pripravi�, aby to neboli stretnutia len pre fotografov,
ale aby mali agendu, program, aby bolo jasné, o èom sa bude diskutova�, aké budú
výstupy. Tak�e e�te raz opakujem, �e takúto spoluprácu budeme podporova� a pred-
pokladám, �e k takto pripraveným stretnutiam V4 s ostatnými krajinami bude u� aj
èoskoro dochádza�.

Personálna politika

Je ve¾ký rozdiel medzi rokom 1993, keï Ministerstvo zahranièných vecí vznika-
lo a doslova muselo vzniknú� zo dòa na deò a muselo fungova�, museli fungova�
zastupite¾ské úrady zahranièí. Ja si myslím, �e to bol malý zázrak, preto�e vtedy sa
to podarilo. Ja som vtedy bol v New Yorku na stálej misii a v prvý pracovný deò roku
1993 sme si zobrali do pracovných ta�iek písacie potreby a pres�ahovali sme sa do
inej budovy, a tak to bolo v�ade vo svete. Musím ale poveda�, �e od prvého dòa
zaèala nová slovenská diplomacia fungova�. Prirodzene, �e vtedy nebolo dos� pra-
covníkov a prijímali sa ¾udia, ktorí nielen�e nemali dostatoèné vzdelanie, ale vedeli
toho ve¾mi málo o práci v diplomacii. Ale opakujem znovu, muselo to vtedy fungo-
va� a za daných okolností to nedopadlo ani tak najhor�ie. I keï sa v niektorých
prípadoch ¾uïom u�kodilo, boli ve¾mi mladí, dostali vysoké funkcie, no a potom,
keï sa situácia normalizovala a pri�li mladí, s lep�ími predpokladmi, zbavova� ich
funkcií, alebo necha� ich zvyka� si, �e u� sú len takí priemerní, to je dos� �a�ké. Ale
s tými hriechmi musíme u� nejako �i� a musíme sa z nich uèi�. Bola to vtedy revo-
luèná doba a nedalo sa inak postupova�. Dnes si dovolím poveda�, �e máme z èoho
vybera�, u� máme dos� absolventov, aj postgraduálneho �túdia Fakulty medzinárod-
ných vz�ahov pri Právnickej fakulte v Bratislave, tu�ím �e v Banskej Bystrici boli
vlani prví absolventi. Na na�om ministerstve máme ve¾mi poèetnú databázu poten-
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ciálnych adeptov na prácu na ministerstve, nemyslite si, �e v�etci sú takí kvalifiko-
vaní, u mnohých ¾udí na Slovensku bohu�ia¾ panuje názor, �e ak vedia dobre po
anglicky, alebo po nemecky, �e sa hneï musia prihlási� na MZV a �e tam na nich
èakáme s otvorenou náruèou. Dnes je jazyk absolútna automatika, to u� nie je �iadna
vymo�enos�. Tak�e si dnes u� naozaj mô�eme vybera� a keï sa robí výber na diplo-
matické miesta v zahranièí, je na to miesto v�dy viac kandidátov a dajú sa z nich
vybra� u� slu�ní diplomati, alebo pracovníci ktorí rozhodne majú na to, aby sa dob-
rými diplomatmi stali.

Plány do druhého polèasu

U� v úvodnom vystúpení som povedal, �e za ten prvý polèas vznikli a �e ich
mô�eme sebavedome prezentova� bez nejakého zvelièovania, bez ve¾kého zvelièo-
vania. Taktické pokyny: taký generálny je ten, �e budúci rok bude rozhodujúci vzh¾a-
dom na ambíciu sta� sa èlenom NATO, preto�e vieme o tom, �e sa zrejme bude
rozhodova� o tom, kedy bude ïal�í summit Aliancie a aký bude jeho program. Bude
to niekedy na jeseò budúceho roku a vtedy u� bude treba, aby do agendy tohto sum-
mitu bol zaradený bod roz�irovanie. Tak�e my nemáme u� mnoho èasu, aj s refor-
mou armády, aj s plnením partnerských cie¾ov, aj so zvý�ením kompatibility a inte-
roperability a jazykovej prípravy, a ïal�ích vecí, tak�e to bude naozaj rozhodujúce
obdobie. Pokia¾ ide o èlenstvo v EÚ, tam sme povedali, �e chceme v priebehu budú-
ceho roku otvori� v�etky zostávajúce kapitoly, my by sme to chceli dokonca v prvom
polroku, poèas �védskeho predsedníctva. Tak�e toto sú ciele a tie taktické pokyny
budú: tvrdo pracova�, aby sme tieto ciele dosiahli. My vieme, kde máme prida�,
vieme, kde máme posilni� na�u spoluprácu, vieme, kde máme zintenzívni� na�u spo-
luprácu s NR SR, preto�e na budúci rok bude treba prija� mno�stvo zákonov. Toto
v�etko bude treba skoordinova� tak, aby Slovensko nestratilo tú dobrú poves�, ktorú
máme napríklad v Bruseli. To je ve¾mi ve¾ká zodpovednos�, my si nemô�eme dovo-
li� pokazi� si tú dobrú reputáciu.
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