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Úvod
Poslaním činnosti Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku,
n. o. (RC SFPA), je prispievať do verejnej diskusie a vzdelávania o medzinárodných
vzťahoch a zahraničnej politike Slovenskej republiky prostredníctvom vypracovávania
analýz, vydávania publikácií a organizovania odborných podujatí. Ako každý
zahraničnopolitický think tank, aj RC SFPA má ambíciu prispievať svojimi analýzami
k zlepšeniu verejnej informovanosti, prijímaniu kvalitných zahraničnopolitických rozhodnutí
a zdokonaleniu plánovania zahraničnej politiky v SR. Vo svojej odbornej, publikačnej
a organizačnej činnosti sa RC SFPA zameriava na prioritné témy zahraničnej politiky SR.
Výsledky činnosti v roku 2008 svedčia o tom, že RC SFPA sa darí napĺňať svoje poslanie.

1. Súhrnná správa o činnosti v roku 2008
V roku 2008 RC SFPA realizovalo 31 projektov: 13 z nich pokračovalo z roku 2007
a v 18 prípadoch išlo o nové projekty, ktoré sa začali realizovať v roku 2008. V rámci nich
bolo vypracovaných 18 odborných štúdií, analýz, resp. výskumných správ, zorganizovaných
15 odborných podujatí vrátane 9. ročníka hodnotiacej konferencie zahraničnej politiky SR a 3
medzinárodné konferencie s účasťou viac ako 100 účastníkov. V roku 2008 bolo vydaných 14
publikácií, vrátane Ročenky zahraničnej politiky SR za rok 2007, 4 čísla vedeckého
štvrťročníka International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, 6 čísiel časopisu
Zahraničná politika a tri neperiodické publikácie knižného charakteru. Pracovníci RC SFPA
vykonali v roku 2008 niekoľko študijných ciest (napr. do Srbska, Albánska, na Ukrajinu
a pod.) a poskytli konzultačné služby Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru,
Výboru regiónov EÚ, Európskemu parlamentu, Ministerstvu zahraničných vecí SR, srbskému
partnerovi Európske hnutie Srbska pri realizácii projektu Národný konvent o EÚ v Srbsku,
Slovenskému plynárenskému a naftovému zväzu a niekoľkým podnikateľským subjektom zo
SR. Podrobný prehľad uskutočnených projektov v roku 2008 vrátane výstupov z týchto
projektov je uvedený v ďalšej časti tejto správy.
Medzi novými výskumnými projektmi je potrebné osobitne vyzdvihnúť projekt
s názvom „Regionálny strategický rámec pre východnú politiku EÚ“, ktorý RC SFPA začalo
realizovať v marci 2008. Nadácia Friedricha Eberta, ktorá je hlavným partnerom projektu,
zaradila projekt do svojho regionálneho programu, čo mu zabezpečuje základné financovanie
na ďalšie dva roky (do roku 2010). Prioritou na rok 2008 bolo pokračovanie projektu
„Finding Common Grounds 2“ o vzťahoch EÚ s Tureckom, ktorý by mal vyústiť do
vytvorenia širšieho medzinárodného konzorcia think-tankov z Turecka a členských krajín EÚ.
Veľký význam mala i realizácia projektu podporovaného z German Marshall Fund (GMF)
„What Next for the EU within Transatlantic Context. Debate and Policy Preferences in
Central Europe“. Seminár na tému „Globálne bezpečnostné hrozby a stredná Európa“, ktorý
sme organizovali 11. marca 2008 v rámci projektu, sa stretol s mimoriadne pozitívnymi
ohlasmi v krajinách V4. Zástupcovia ministerstiev zahraničných vecí krajín V4 a think tankov
sa zhodli na tom, že je potrebné znova obnoviť intenzívnejšiu bezpečnostnú debatu v rámci
V4 s cieľom prekonať existujúce rozdiely vo vnímaní a interpretácii globálnych
bezpečnostných hrozieb medzi visegrádskymi krajinami. RC SFPA získalo súhlas od
visegrádskych partnerov, aby sa stalo lídrom spoločného projektu na túto tému a v mene
spoločného konzorcia sa uchádzalo o podporu projektu v rámci programu strategických
grantov International Visegrad Fund (IVF). Okrem RC SFPA sú členmi konzorcia Prague
Security Studies Institute, Centre for International Relations (Varšava) a Manfred Wörner
Foundation (Budapešť). IVF schválil podporu tomuto projektu v rámci strategických grantov
v roku 2009. V súčasnosti RC SFPA realizuje tri projekty v rámci grantovej schémy
SlovakAid (pri jednom z nich je odborným partnerom SFPA). Prvý sa týka rozvoja vzťahov
Slovenskej republiky s Kazachstanom, druhý je venovaný debate o EÚ a budovaniu
integračných kapacít v Srbsku, ktoré SR podporuje, a tretí podpore verejnej diskusie o EÚ
v Bosne a Hercegovine. Pre ďalší rozvoj programu hospodárska a rozvojová politika je
dôležité, že bol schválený projekt na zriadenie Slovensko-ukrajinského výskumného
a vzdelávacieho centra (SUREC) v Prešove v rámci Nórskeho finančného mechanizmu
(NFM). Projekt sme pripravovali niekoľko rokov v spolupráci s regionálnou pobočkou
Národného inštitútu strategických štúdií Ukrajiny.
Hlavnými odbornými podujatiami, ktoré sme zorganizovali v roku 2008, bol 9. ročník
výročnej hodnotiacej konferencie zahraničnej politiky SR, ktorý sme pripravili v spolupráci
s MZV SR a Inštitútom ASA. Hodnotiaca konferencia sa konala v Kongresovej sále MZV SR

17. apríla 2008 a už tradične vyvolala veľký záujem odbornej verejnosti, diplomatického
zboru a médií. Na konferencii sa zaregistrovalo vyše 250 účastníkov. K vrcholom aktivít
RC SFPA patrili bezpochyby i ďalšie dve medzinárodné konferencie. Prvá, ktorá sa konala
12. – 13. júna 2008, bola venovaná perspektívam rozvoja hospodárskej spolupráce s krajinami
západného Balkánu a druhá otázke reformy Európskej politiky susedstva. Mimoriadne
pozitívne ohlasy sme dostali na druhý ročník konferencie „Spoločná energetická politika EÚ
a energetická bezpečnosť Slovenska II“, ktorá sa konala v októbri 2008. Vzhľadom na záujem
najmä z podnikateľského prostredia budeme v roku 2009 organizovať tretí ročník. V rámci
projektu „Slovensko-maďarské európske fórum“ sme v roku 2008 zorganizovali dve
podujatia, obidve v Budapešti.
Z hľadiska vydavateľských aktivít si osobitnú pozornosť zaslúži najmä vydanie slovenského
prekladu knihy renomovaného švédskeho odborníka na otázky Blízkeho a stredného východu,
bývalého veľvyslanca Švédska v ČR a SR Ingmara Karlsona Európa a Turci. Úvahy nad
zložitými vzťahmi. Kniha približuje historické i moderné súvislosti vzťahov Turecka
s Európou a pre slovenského čitateľa je cenným zdrojom informácií o téme, ktorá je aktuálna
v súčasnom zahraničnopolitickom diškurze. Za kľúčový publikačný výstup roka 2008 je
potrebné považovať štúdiu Alexandra Dulebu, Lucie Najšlovej, Vladimíra Benča
a VladimíraBilčíka The Reform of the European Neighborhood Policy. Tools, Institutions and
a Regional Dimension, ktorá prispela do medzinárodnej diskusie o formovaní iniciatívy EÚ
Východné partnerstvo. V apríli 2008 vstúpila do platnosti zmluva medzi MZV SR
a RC SFPA o publikačnej činnosti, ktorá znamená výraznú podporu pre periodické publikácie
RC SFPA zo strany ministerstva (Ročenka zahraničnej politiky SR, odborný štvrťročník
International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs a odborno-populárny časopis
Zahraničná politika) a takisto zvyšuje účasť MZV SR na ich odbornej príprave. Zástupcovia
MZV sa stali členmi redakčných rád všetkých troch periodických vydaní. RC SFPA sa
naopak podieľalo na príprave Výročnej správy Ministerstva zahraničných vecí (za rok 2007
a 2008).
Ďalšia časť tejto správy ponúka podrobný prehľad projektov uskutočnených v roku 2008
v rámci výskumných a publikačných programov RC SFPA.
I. Výskumné programy a odborné podujatia
1. Európske záležitosti
Názov projektu

EU 27 Watch

Partneri

Institut für Europäische Politik v Berlíne ako hlavný koordinátor
projektu a 26 partnerských výskumných ústavov v ostatných členských
krajinách Európskej únie. RC SFPA je partnerom projektu za SR.

Koordinátori

Vladimír Bilčík, Aneta Világi

Charakteristika

Cieľom projektu je poskytovať pravidelný monitoring a analýzu
nosných tém európskej politiky v rámci SR.

Výstup

EU 27 Watch, No 6. Institut für Europäische Politik, March 2008.
218 s. ISSN 1610-6458. Dostupný na stiahnutie na webstránke
http://www.sfpa.sk/sk/programy/RC_SFPA/vyskumneprogramy/program_es/.

Názov projektu

Finding Common Grounds 2: Turkey and V4 Civil Society
Dialogue

Koordinátorka

Lucia Najšlová

Partneri

Turkish Economic and Social Foundation, Turkish Daily News,
Đstanbul Kültür Üniversiteti, EDAM, Open Society Foundation, FES,
GMF

Charakteristika

Cieľom projektu je podporiť výmenu skúseností a informácií z procesu
demokratickej tranzície a prístupového procesu k EÚ medzi
predstaviteľmi občianskej spoločnosti v SR a v Turecku. Projekt
pozostáva zo série tvorivých dielní a verejných vystúpení na
univerzitách a ďalších verejných fórach na Slovensku a v Turecku,
ktoré sa týkajú nasledovných tém: a) mechanizmy spolupráce štát –
občianska spoločnosť, b) ľudské práva: ochrana slobody prejavu,
nezávislosť médií, c) dialóg Východ – Západ: nastolenie diskusie
založenej na faktoch, nie na mýtoch. Výsledkom spoločných
pracovných stretnutí predstaviteľov z TR a SR budú i) policy briefs –
odporúčania pre vlády SR a TR týkajúce sa uvedených problémových
oblastí; ii) publikačné a mediálne výstupy – predpokladáme posilnenie
verejnej diskusie v SR aj v TR, najmä o témach súvisiacich s európskou
integráciou Turecka; iii) networking – vytvorenie sietí spolupráce medzi
predstaviteľmi akadémie, občianskej spoločnosti a médií zo Slovenska
a Turecka, vytvorenie komunikačných kanálov na pravidelnú výmenu
informácií a pohľadov na aktuálny vývoj a na sprostredkovanie
skúseností. Po skončení pilotnej fázy predpokladáme vytvorenie
spoločného projektového konzorcia s českým think tankom Europeum.

Výstupy

V roku 2008 sa uskutočnili dva semináre:
East – West communication gap? 4. apríla 2008 v Bratislave,
Do Turkey and EU Still Need Each Other? Perspectives of Joint
Foreign Policy Actions 2. júna 2008 v Istanbule.

Názov projektu

Priority nových postkomunistických členských štátov EÚ v SZBP
a ich postoje k budovaniu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť

Autori

Vladimír Bilčík, Zuzana Lisoňová

Výstup

Štúdia podporená v rámci grantovej schémy MZV SR na rok 2008
(projekt č. 11/2008). Dátum odovzdania: máj 2009.

Názov projektu

Analýza o voľnom pohybe pracovníkov v EÚ

Autori

Aneta Világi, Zsolt Gál, Vladimír Bilčík

Charakteristika

Štúdia vypracovaná v rámci grantovej schémy MZV SR. Dátum
odovzdania: február 2008, počet strán: 50.

2. Medzinárodná bezpečnosť
Názov projektu

What Next for the European Union within Transatlantic Context.
Debate and Policy Preferences in Central Europe

Koordinátori

Alexander Duleba, Zuzana Lisoňová, Ivo Samson

Partner

German Marshall Fund of the U. S.

Charakteristika

Cieľom projektu bolo prispieť k hľadaniu vhodných a efektívnych
nástrojov v oblasti Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ,
rozšírenia EÚ, zabezpečenia komplementarity aktivít NATO a EÚ, ako
aj k posilneniu spoločnej bezpečnostnej identity krajín V4. Projekt sa
začal realizovať 1. novembra 2007 a bol ukončený v októbri 2008.

Výstupy

Medzinárodný seminár Global Security Threats and Central Europe,
Bratislava 11. marca 2008.
International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, Vol. XVII,
No. 1/2008: The Next EU Enlargement(s).

Názov projektu

Projekt protiraketovej obrany z pohľadu záverov summitu NATO
v Bukurešti. Česká republika a susedia: česko-slovenský dialóg

Koordinátor

Ivo Samson

Partner

Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky

Charakteristika

Jednodňový seminár zorganizovaný na základe ponuky českého MZV
s cieľom prediskutovať a ozrejmiť postoj ČR k otázke umiestnenia
prvkov americkej PRO v ČR a Poľsku. Na seminári vystúpili
zástupcovia českého MO (Jiří Šedivý, Petr Čech), MZV ČR (Petra
Kuchyňková-Šmigolová), MZV SR (Igor Slobodník), MO SR (Milan
Labuzík), Alexander Duleba a Ivo Samson z RC SFPA. Prítomných
bolo cca 25 zástupcov z ďalších slovenských štátnych i mimovládnych
inštitúcií a médií.

Výstup

Česko-slovenský seminár sa uskutočnil 16. júna 2008 v knižnici SFPA
na Hviezdoslavovom nám. 14. v Bratislave.

Názov projektu

Transatlantické trendy 2008. Prinesie zmena lídrov obrat
v názoroch verejnosti?

Koordinátori

Alexander Duleba, Ivo Samson

Partneri

German Marshall Fund of the U. S., Inštitút pre verejné otázky

Charakteristika

Seminár, na ktorom boli prezentované výsledky ďalšieho ročníka
výskumu v rámci medzinárodného projektu „Transatlantické trendy“.
Výskum je zameraný na názory americkej a európskej verejnosti na
široké spektrum zahraničnopolitických otázok vrátane transatlantickej
spolupráce, citlivosti na globálne hrozby, postavenia Európskej únie
v medzinárodnom dianí, vnímania Ruskej federácie, politického vývoja
v Turecku i mnohých ďalších tém. Výskum sa realizoval v 13
krajinách, pričom Slovensko je už po piaty raz súčasťou tohto
unikátneho transatlantického projektu. Jeho výsledky predstavili Pavol

Demeš (GMF) a Oľga Gyarfášová (IVO). Prezentáciu komentovali Igor
Slobodník (MZV SR) a Rastislav Káčer (bývalý veľvyslanec SR
v USA).
Výstup

Seminár sa
v Bratislave.

uskutočnil

10. septembra

2008

v knižnici

SFPA

Názov projektu

Príspevok SR k rokovaniam medzinárodných orgánov pre oblasť
ľudských práv (ľudské práva – ochrana práv dieťaťa)

Autor

Ivo Samson

Výstup

Štúdia vypracovaná s podporou MZV SR v rámci grantovej schémy na
rok 2008 (projekt č. 5/2008), odovzdaná v októbri 2008, počet strán: 29.

Názov projektu

Medzinárodná situácia po vojenskom konflikte Ruska a Gruzínska.
Dôsledky pre vzťahy Ruska s EÚ, USA, NATO a ďalší vývin
v postsovietskom priestore. Scenáre a odporúčania pre zahraničnú
politiku SR

Výstup

Analýza vypracovaná pre potreby MZV SR v rámci plnenia zmluvy
o poskytovaní operatívnych analýz odovzdaná 3. septembra.

3. Stredná a juhovýchodná Európa
Názov projektu

Slovensko-maďarské európske fórum

Koordinátor

Tomáš Strážay

Partneri

Hungarian Institute for International Affairs (HIIA) v Budapešti,
International Visegrád Fund, OSF, Slovenský inštitút v Budapešti

Charakteristika

Projekt „Slovensko-maďarské európske fórum“ je prvá iniciatíva
strategického charakteru pochádzajúca zo Slovenska zameraná na
etablovanie pravidelného dialógu s maďarskou stranou predovšetkým
o európskych témach. Hlavným cieľom projektu je prispieť formou
odborných diskusií k hľadaniu možností na napĺňanie spoločných
záujmov Slovenska a Maďarska v európskom, regionálnom
i bilaterálnom kontexte. Práve sústredenie sa na oblasť spoločných
záujmov a ich realizáciu môže prispieť k demytologizácii
a kvalitatívnej zmene vzájomných vzťahov. Projekt realizujeme od
roku 2007.

Výstupy

Seminár Slovensko a Maďarsko v EÚ: Je Stredomorie príliš ďaleko?,
Maďarský inštitút medzinárodných vzťahov, Budapešť 17. marca 2008.
Seminár Slovensko a Maďarsko v EÚ: Schengen a jeho konzekvencie,
Slovenský inštitút, Budapešť 7. mája 2008.

Názov projektu

Sharing the Lessons from the EU Accession Process: Expanding the
Zone of Democracy and Civil Rights

Partneri

Open Society Foundation, Albánsky inštitút medzinárodných vzťahov

Koordinátor

Eliška Sláviková

Charakteristika

Projekt sa začal realizovať v marci 2008. Jeho cieľom je podporiť
rozvoj občianskej spoločnosti v Albánsku, podeliť sa o skúsenosti SR
z prístupového procesu do EÚ a takisto nadviazať vzťahy s albánskymi
partnermi a prispieť k rozvoju slovensko-albánskych vzťahov.

Výstup

V marci 2008 sa uskutočnila pracovná cesta v Albánsku, počas ktorej
prebiehali rokovania s hlavným partnerom projektu i ďalšími
albánskymi MVO, ktoré sú aktívne v agende európskej integrácie.
V septembri 2008 sa v rámci projektu uskutočnil týždňový pobyt
skupiny 9 predstaviteľov MVO z Albánska na Slovensku. Počas pobytu
sa uskutočnili stretnutia so zástupcami MZV, Úradu vlády, slovenských
MVO a prednášky týkajúce sa skúseností SR z transformačného
procesu a prístupového procesu do NATO i EÚ

Názov projektu

Podpora občianskej spoločnosti v Srbsku

Konzultant

Tomáš Strážay

Charakteristika

Konzultačná činnosť pre Podvýbor pre západný Balkán zriadený
Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (ECOSOC) s cieľom
vypracovať odporúčania pre EÚ na podporu rozvoja aktivít občianskej
spoločnosti v Srbsku a krajinách západného Balkánu.

Výstup

Návrh stanoviska ECOSOC na podporu občianskej spoločnosti
v Srbsku.

Názov projektu

Západný Balkán: podpora európskej perspektívy

Konzultant

Tomáš Strážay

Charakteristika

Konzultačná činnosť pre pána Františka Knapíka, primátora mesta
Košíc, spravodajcu Komisie pre vonkajšie vzťahy a decentralizovanú
spoluprácu Výboru regiónov EÚ.

Výstup

Návrh stanoviska Výboru regiónov na podporu európskej perspektívy
krajín západného Balkánu.

Názov projektu

Srbsko po parlamentných voľbách. Scenáre a odporúčania pre
zahraničnú politiku SR

Charakteristika

Politická analýza vypracovaná na základe objednávky MZV SR. Dátum
odovzdania: 30. máj 2008.

Názov projektu

Dopady alternatívnych riešení vzťahov medzi SR a Maďarskom
s dôrazom na postavenie Slovenska v EÚ a NATO

Charakteristika

Analýza vypracovaná pre potreby MZV SR v rámci plnenia zmluvy
o poskytovaní operatívnych analýz, odovzdaná 20. októbra 2008.

4. Východná Európa
Názov projektu

Strengthening Central European Contribution to the Eastern
Dimension of EU’s CFSP

Koordinátor

Alexander Duleba

Partneri

Prague Security Studies Institute, Center for International Relations
(Warsaw), Center for the EU Enlargement Studies (Budapest), German
Marshall Fund of the U. S., International Visegrad Fund

Charakteristika

Trojročný projekt, ktorý sa začal realizovať v septembri 2006 a bol
ukončený v máji 2008. Jeho cieľom bolo prispieť do verejnej debaty
v krajinách V4 v agende vzťahov EÚ s východnými susedmi a posilniť
príspevok krajín V4 do tvorby politiky EÚ voči východným susedom
prostredníctvom vypracovávania politických odporúčaní pre vlády
krajín V4 a inštitúcie EÚ. V rámci projektu boli vypracované
odporúčania pre Českú republiku v agende východnej politiky EÚ,
ktorá ako prvá z krajín V4 prevzala predsedníctvo v EÚ v roku 2009.
Každý z projektových partnerov bol zodpovedný za zorganizovanie
výročnej konferencie na spoločne dohodnutú tému a vypracovanie
analýzy, ktorá bola následne prezentovaná v Bruseli a hlavnom meste
krajiny práve predsedajúcej v EÚ. V rámci projektu boli spracované
nasledujúce témy: strategický rámec pre politiku EÚ voči východným
susedom, Schengen, vzťahy s Ruskom a energetická bezpečnosť.
Projekt pozostával z výskumných aktivít, publikačnej činnosti
a organizovania odborných podujatí.

Výstupy

Seminár The Impact of the Enlarged Schengen Zone on the Eastern
Neighbourhood Policy, Residence Palace, Brusel 7. februára 2008.
Seminár The Eastern and Southern Dimensions of European
Neighbourhood Policy, Residence Palace, Brusel 3. júna 2008.
Seminár The Eastern and Southern Dimensions of European
Neighbourhood Policy, CERI, Paríž 4. júna 2008.

Názov projektu

Regionálna stratégia a nástroje pre východnú dimenziu Európskej
politiky susedstva

Koordinátor

Alexander Duleba

Riešitelia

Vladimír Benč, Vladimír Bilčík, Lucia Najšlová

Partner

Nadácia Friedricha Eberta, Ministerstvo zahraničných vecí SR,
zastúpenie Európskej komisie v SR

Charakteristika

Cieľom projektu je vypracovať komplexný návrh na ďalší rozvoj
nástrojov EPS tak, aby boli vzájomne komplementárne a podľa
možností čo najlepšie slúžili záujmom EÚ a jej východným susedom,
a zároveň vypracovať návrh na regionálnu stratégiu EÚ voči východnej
Európe prostredníctvom analýzy možností konvergencie EPS vo
východnej Európe a spoločných priestorov s Ruskom. Projekt sa začal
realizovať v marci 2008. V roku 2008 bol vypracovaný a publikovaný

návrh na reformu EPS a zorganizovaná medzinárodná konferencia za
účasti špičkových odborníkov z inštitúcií a krajín EÚ i východného
susedstva. Projekt pokračuje v roku 2009 s cieľom vypracovať návrh na
reformu politiky EÚ voči Rusku.
Výstupy

Medzinárodná konferencia Reforma európskej politiky susedstva, ktorá
sa konala 21. novembra 2008 v kongresovej sále MZV SR. Viac
informácií o konferencii, programe a účastníkoch je dostupných na
http://www.sfpa.sk/dok/enp-21nov2008BA.html.
Publikácia Duleba, A., Najšlová, L., Benč, V., Bilčík, V.: The Reform
of the European Neighborhood Policy. Tools, Institutions and
a Regional Dimension. Research Center of the Slovak Foreign Policy
Association, Bratislava 2008. 79 s.

Názov projektu

Ruská federácia pred prezidentskými voľbami 2008. Význam
volieb pre vnútornú a zahraničnú politiku Ruska. Implikácie pre
záujmy SR

Autor

Alexander Duleba

Charakteristika

Štúdia vypracovaná s podporou Ministerstva zahraničných vecí SR.
Dátum odovzdania: január 2008.

Názov projektu

Partnerstvá pre slovensko-ukrajinskú cezhraničnú spoluprácu

Koordinátor

Vladimír Benč

Partneri

Karpatský Euroregión Slovensko (KER), Národný inštitút strategických
štúdií Ukrajiny (NISS)

Charakteristika

Hlavným cieľom projektu je zintenzívniť slovensko-ukrajinskú
cezhraničnú spoluprácu prostredníctvom sieťovania partnerov,
sprostredkovaním informácií o potenciálnych partneroch pre
cezhraničnú spoluprácu a prehĺbením jestvujúcich partnerstiev. Súčasne
je cieľom iniciácia novej a prehĺbenie jestvujúcej spolupráce partnerov
pri tvorbe spoločných cezhraničných projektov s dôrazom na
využívanie jestvujúcich finančných nástrojov na európskej [Európska
susedská politika/Nástroj európskeho susedstva a partnerstva (ENPI),
Medzinárodný vyšehradský fond], národnej (Slovenská oficiálna
rozvojová pomoc Ukrajine) či regionálnej úrovni. Projekt je
spolufinancovaný
MVRR SR
v rámci
programu
podpory
Euroregionálnych aktivít (SPERA 2007). Projekt sa začal realizovať
v máji 2008.

Názov projektu

Slovensko-ukrajinské výskumno-vzdelávacie centrum (SUREC)
v Prešove (SR) a v Užhorode (Ukrajina)

Koordinátor

Vladimír Benč

Schéma

Nórsky finančný mechanizmus a EHP: schválená nenávratná pôžička na
vypracovanie feasibility study vo februári 2008.

Charakteristika

Aktivity: Zriadenie spoločného slovensko-ukrajinského nezávislého
centra, ktoré by sa venovalo výskumu a vzdelávaniu v prihraničnej
oblasti (Východné Slovensko-Zakarpatsko). Zatiaľ žiadaná suma
(žiadosť podaná koncom augusta 2007) na prípravu zriadenia centra vo
výške 6 116 eur, ďalšie zdroje budú žiadané v rámci veľkej výzvy,
ktorá má byť vyhlásená v januári 2008 (celkovo budeme žiadať 595
tisíc eur). Ďalšie možné zdroje sú z Cezhraničného komponentu ENP
(Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina) na roky 2007 – 2013.

Výstup

Feasibility study, ktorá sa stala základom návrhu projektu na grantové
kolo NFM v júni 2008. Štúdia bola dokončená v máji 2008.
Projekt bol schválený, jeho realizácia sa začne v júni 2009.

Názov projektu

Analýza a reforma inštitucionálneho rámca Európskej politiky
susedstva

Autor

Vladimír Bilčík

Výstup

Štúdia vypracovaná s podporou MZV SR v rámci grantovej schémy
(projekt č. 12/2008).

Názov projektu

Analýza výsledkov implementácie Akčného plánu Ukrajiny s EÚ
v rokoch 2005 – 2007. Odporúčania pre ďalší rozvoj Akčného
plánu ako nástroja Európskej politiky susedstva

Autori

Alexander Duleba, Vladimír Bilčík

Výstup

Štúdia vypracovaná s podporou MZV SR v rámci grantovej schémy na
rok 2008 (projekt č. 25/2008), odovzdaná v novembri 2008, počet strán:
23.

Názov projektu

Pomoc Ukrajine pri zvyšovaní informovanosti verejnosti o NATO:
skúsenosti Slovenska II

Partneri

Inštitút pre verejné otázky, Centrum pre európske a severoatlantické
vzťahy

Charakteristika

Projekt sa uskutočnil s podporou MZV SR v rámci grantovej schémy na
rok 2008 (projekt č. 29/2008).

Výstupy

V rámci projektu sa v novembri 2008 uskutočnili dva semináre pre
ukrajinskú verejnosť v oblastných centrách na východnej Ukrajine:
Záporožie a Doneck.
Publikácia (v ukrajinskom jazyku) Pro jevroatlantyčnu intehraciju
Ukrajiny. Dialoh susidiv: Ukrajina – Slovaččyna. Inštitút pre verejné
otázky, Bratislava 2008. 84 s.

5. Hospodárska a rozvojová politika
Názov projektu

Informácie o EÚ pre Srbsko (vytvorenie informačného newslettera)

Partneri

Európske hnutie v Srbsku (Evropski pokret Srbija)

Projekt podporila

ODA SR, začiatok realizácie: december 2007.

Koordinátor

Peter Brezáni

Charakteristika

Cieľom projektu je vytvoriť životaschopnú platformu na poskytovanie
pravidelných, aktuálnych a objektívnych informácií týkajúcich sa
implikácií srbskej integrácie do Európskej únie pre srbskú spoločnosť,
štruktúry, fungovania a inštitúcií EÚ, ako aj spoločných a sektorálnych
politík Únie. Zároveň má projekt byť i zdrojom informácií
o medzinárodných
a regionálnych
vzťahoch,
bezpečnostnej
a hospodárskej politike či medzinárodných organizáciách. Zámerom
vytvorenia newslettera Evropske Sveske je:
• podpora verejného diškurzu o vyššie zmienených témach,
• budovanie expertných a analytických kapacít,
• zvyšovanie záujmu širšej verejnosti o otázky súvisiace s EÚ.

Výstupy

Vytvorenie informačného newslettera Evropske Sveske s dvojmesačnou
periodicitou a pozostávajúceho z dvoch častí – informačnej
a analytickej. Každé číslo bude venované špecifickej téme, a keďže sa
zameriava prioritne na srbského čitateľa, konkrétne na odbornú i širokú
verejnosť, študentov, akademických pracovníkov, novinárov, tvorcov
politík a decízorov, predstaviteľov legislatívy a administratívy, bude
vychádzať v srbskom jazyku.

Názov projektu

Budovanie mostov medzi Slovenskom a Kazachstanom: politické
fóra a zdieľanie tranzitívnej skúsenosti

Koordinátor

Vladimír Benč

Projekt podporila

ODA SR, začiatok realizácie v decembri 2007.

Charakteristika

Aktivity: 6 konferencií, publikácia, výskum a vypracovanie stratégie
slovensko-kazašskej spolupráce, výmena expertov a študentov, 2
študentské konferencie. Realizácia: január 2008 – december 2009.
Rozpočet 3,55 mil. korún + ďalšie možnosti rozšírenia projektu
(Ázijská rozvojová banka, USAID, EU AID).

Výstup

Prvá konferencia v rámci projektu sa uskutočnila v Bratislave
(kongresová sála MZV SR) 26. novembra 2008. Cieľom konferencie
bolo zhodnotenie súčasného stavu a perspektív vzájomnej spolupráce
medzi Slovenskom a Kazachstanom, a to primárne v týchto oblastiach:
1. politické a ekonoické vzťahy medzi EÚ/SR a Kazachstanom,
2. podnikateľské príležitosti a ekonomické reformy, 3. energetický
dialóg a 4. bezpečnostný dialóg, regionálna stabilita a prevencia
konfliktov. Hlavným zameraním konferencie bolo podeliť sa
o skúsenosti a znalosti z transformačného procesu v oboch krajinách
a hľadať možnosti na rozvoj vzájomnej spolupráce. Program

konferencie je k dispozícii na http://www.sfpa.sk/sk/podujatia/odbornepodujatia/875?rok=2008.
Názov projektu

A Country Study on Legal-Institutional and Socio-Economic
Aspects of Employment of Belarussians, Moldovans and
Ukrainians in Slovakia

Odborný garant

Alexander Duleba

Autor

Pavol Szalai

Partner

International Organization for Migration

Výstup

Štúdia pre IOM odovzdaná v januári 2008.

Názov projektu

National Convention on EU in Serbia

Organizátor

European Movement in Serbia

Sponzor

Európska komisia

Charakteristika

RC SFPA je konzultačným partnerom Európskeho hnutia v Srbsku pri
realizácii projektu Národný konvent o EÚ v Srbsku, ktorý získal
finančnú podporu z Európskej komisie. Projekt sa začal v rokoch
2005 – 2007 vďaka podpore SlovakAid a umožnil transfer know-how
SFPA pri organizácii Národného konventu o EÚ v podmienkach
Slovenska.

Názov projektu

Hospodárske možnosti západného Balkánu: regionálne a európske
perspektívy

Partneri

Zastúpenie Európskej komisie v SR, Ministerstvo zahraničných vecí
SR, SlovakAid, US Steel Košice, s. r. o., SARIO

Koordinátori

Peter Brezáni, Tomáš Strážay, Eliška Sláviková

Charakteristika

Medzinárodná konferencia, cieľom ktorej bolo prispieť k posilneniu
hospodárskej spolupráce medzi strednou Európou a krajinami
západného Balkánu – Srbskom, Bosnou a Hercegovinou,
Macedónskom, Albánskom, Čiernou Horou a Kosovom. Konferencia
bola organizovaná so zámerom prispieť k vytváraniu nových vzťahov
medzi regionálnymi a európskymi hráčmi, vrátane zástupcov
obchodného sektora, investičných agentúr, diplomacií a mimovládnych
organizácií. Hlavné závery panelových diskusií budú zhrnuté do
strategickej štúdie, ktorú organizátori vydajú po skončení konferencie.
Bude obsahovať aj odporúčania pre vlády krajín západného Balkánu,
Európsku komisiu, ako aj vládu SR a ostatných stredoeurópskych krajín
týkajúce sa odbúrania identifikovaných problematických oblastí
a zvýšenia atraktivity investičného prostredia západného Balkánu.

Výstup

Medzinárodná konferencia v Bratislave (Kongresová sála MZV SR)
12 – 13. júna 2008.

Názov projektu

Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť
Slovenska II

Koordinátori

Alexander Duleba, Zuzana Lisoňová

Partneri

Zastúpenie Európskej komisie v SR, MZV SR, IFV (ďalší partneri
konferencie: EurActiv.sk, Slovenská inovačná a energetická agentúra,
Slovenský plynárenský a naftový zväz, PKN Orlen, Slovenské
elektrárne Enel, a. s., SPP, a. s., ZSE, a. s., SSE, a. s., US Steel Košice,
s. r. o., Amcham, Slovnaft, a. s.

Charakteristika

Druhý ročník medzinárodnej konferencie venovanej otázkam rozvoja
spoločnej energetickej politiky EÚ a energetickej bezpečnosti SR.
Materiály konferencie vrátane vystúpení sú k dispozícii na webstránke
http://www.sfpa.sk/dok/energetika-27oct2008BA.html

Výstup

Medzinárodná konferencia sa konala v dňoch 27. – 28. októbra 2008
v Kongresovej sále MZV SR (prítomných bolo 167 zaregistrovaných
účastníkov).

6. Iné projekty
Názov projektu

Slovenská zahraničná politika v meniacom sa svete. Nové výzvy
a prístupy

Partneri

Oddelenie strategického plánovania MZV SR, Inštitút ASA

Charakteristika

Štúdia vypracovaná na základe objednávky MZV SR s cieľom
identifikovať hlavné globálne trendy vývoja medzinárodných vzťahov
a strednodobé priority zahraničnej politiky SR.

Autori

Vladimír Bilčík, Alexander Duleba, Peter Juza, Miroslav Wlachovský

Výstupy

Štúdia (40 strán)
Prezentácia na rokovaní vedenia MZV SR v Častej Papierničke
24. januára 2008.

Názov projektu

Hodnotiaca konferencia zahraničnej politiky Slovenskej republiky

Koordinátor

Peter Brezáni

Partneri

Ministerstvo zahraničných vecí SR, Inštitút ASA

Charakteristika

9. ročník pravidelnej výročnej hodnotiacej konferencie zahraničnej
politiky SR sa konal 17. apríla 2008. Konferencia je organizovaná už
tradične po predložení správy o slovenskej zahraničnej politike
ministrom zahraničných vecí SR v národnej rade. V nadväznosti na
konferenciu RC SFPA vydáva Ročenku zahraničnej politiky SR za
predchádzajúci rok v slovenskom i anglickom jazyku. Téma 9. ročníka
hodnotiacej konferencie bola „Nové výzvy a nové prístupy“.
Konferencia patrí k vrcholným podujatiam RC SFPA a teší sa už
tradične veľkej pozornosti politickej verejnosti, médií a diplomatického
zboru v SR, a 9. ročník nebol výnimkou. Rokovanie konferencie bolo
rozdelené do štyroch panelov: Zahraničná politika v 15. roku existencie
SR (hlavné príspevky predniesli Pavol Demeš, člen Správnej rady

RC SFPA, Ján Kubiš, minister zahraničných vecí SR, a Miroslav
Lajčák, vysoký predstaviteľ medzinárodného spoločenstva v Bosne
a Hercegovine/Špeciálny predstaviteľ EÚ); SR v medzinárodnom
prostredí (hlavné referáty: Juraj Horváth, poslanec NR SR, Mikuláš
Dzurinda, poslanec NR SR, Maroš Šefčovič, veľvyslanec SR pri EÚ, a
Peter Burian, stály predstaviteľ SR pri OSN); Priority slovenskej
zahraničnej politiky (Tomáš Valášek, Centrum pre európske reformy,
Tomáš Strážay, RC SFPA, Ján Šoth, MZV SR, a Eliška Sláviková,
RC SFPA); Nový inštitucionálny rámec a nástroje slovenskej
zahraničnej politiky (Marcel Peško, vedúci služobného úradu MZV SR,
Jaroslav Chlebo, MZV SR, Katarína Vajdová, Nadácia na podporu
občianskych aktivít, a Nora Beňáková, Človek v ohrození, o. z.). Na
konferencii sa zúčastnilo viac než 250 registrovaných účastníkov.
Výstup

9. ročník hodnotiacej konferencie zahraničnej politiky SR, Kongresová
sála MZV SR, Bratislava 17. apríla 2008.

Názov projektu

Strednodobá
koncepcia
rozvoja
verejnej
diplomacie
v podmienkach Ministerstva zahraničných vecí SR. Analýza
skúseností a návrh odporúčaní

Autori

Eliška Sláviková, Vladimír Bilčík a Alexander Duleba

Výstup

Štúdia vypracovaná s podporou MZV SR v rámci grantovej schémy na
rok 2008 (projekt č. 03/2008), odovzdaná v decembri 2008, počet
strán: 52.
Celé znenie analýzy je k dispozícii na webstránke
http://www.sfpa.sk/sk/publikacie/analyzy/?nrok=2009

Názov projektu

Medzinárodné vzťahy 2009: hlavné témy a trendy. Výzvy pre
zahraničnú politiku SR

Charakteristika

Analýza vypracovaná pre potreby MZV SR v rámci plnenia zmluvy
o poskytovaní operatívnych analýz, odovzdaná 12. novembra 2008.

II. Publikačné programy
Ročenka zahraničnej politiky SR 2007/Yearbook of Slovakia’s Foreign Policy 2007
Editor

Peter Brezáni

Redakčná rada

Vladimír Bilčík, Peter Brezáni, Juraj Buzalka, Alexander Duleba, Juraj
Marušiak, Lucia Najšlová, Eliška Sláviková, Tomáš Strážay, Ján Šoth

Charakteristika

Publikácia zachytávajúca najvýznamnejšie udalosti a témy slovenskej
zahraničnej politiky v roku 2007 v slovenskom i anglickom jazyku.

Výstupy

Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2007
Yearbook of Slovakia’s Foreign Policy 2007

ISBN 978-80-89356-03-4
Zasadnutie redakčnej rady sa uskutočnilo 12. mája 2008. Publikácia
vyšla v júni 2008. Autori príspevkov: Ján Kubiš, Vladimír Bilčík,
Matúš Korba, Tomáš Valášek, Tomáš Strážay, Eliška Sláviková,
Alexander Duleba, Ján Šoth, Marcel Peško, Maroš Čaučík, Nora
Beňáková, Marek Csabay.
International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs
Editori

Tomáš Strážay
Peter Brezáni

Redakčná rada

Vladimír Bilčík, Peter Brezáni, Ingrid Brocková, Juraj Buzalka,
Alexander Duleba, Grigorij Mesežnikov, Radoslav Procházka, Marek
Rybář, Tomáš Strážay, Štefan Šebesta, Miroslav Wlachovský

Charakteristika

Odborný štvrťročník o medzinárodných vzťahoch a zahraničnej politike
Slovenskej republiky v anglickom jazyku.
Časopis vychádza v náklade 450 kusov. V roku 2008 vychádzal
s podporou Ministerstva zahraničných vecí SR. Adresátom časopisu sú
predstavitelia exekutívy aj legislatívy, najdôležitejšie vedecké
a odborné pracoviská relevantných fakúlt univerzít v SR, zastupiteľské
úrady SR v zahraničí, veľvyslanectvá kľúčových európskych
i zámorských krajín na Slovensku, zástupcovia firiem a finančných
inštitúcií pôsobiacich na území SR, ich vrcholoví manažéri,
špecializované think tanky v zahraničí, občianske organizácie v Európe
i zámorí.

Výstupy

Vol. XVII, No. 1/2008: The Next EU Enlargement(s). Počet strán: 81;
hlavní autori: Hedvig Morvai-Horvát, Tija Memiševic, Gaye Eslen
Ozerkan a S. Ceren Mutlu, ISSN 1337-5482.
Vol. XVII, No. 2/2008: North Korea: The Art of Survival. Počet strán:
89; hlavní autori: Peter Brezáni, Ralph A. Cossa, Leonid Petrov, Peter
Ďurana a Axel Berkofsky, ISSN 1337-5482.
Vol. XVII, No. 3/2008: Slovakia and Hungary: What Can be Done for
the Western Balkans? Počet strán: 99; hlavní autori: Imre Szilágyi,
Július Lörincz, Geoffrey Pridham, Iván Halász a Milan Šagát,
ISSN 1337-5482.
Vol. XVII, No. 4/2008: European Neighborhood Policy: Introducing
New Visions. Počet strán: 98; hlavní autori: Iris Kempe, Iryna
Solonenko, Laure Delcour, Alexander Duleba a Vladimír Benč;
ISSN 1337-5482.

Zahraničná politika (http://www.zahranicnapolitika.sk/)
Šéfredaktorka

Lucia Najšlová

Redakcia

Martin Firák, Rebecca Murray

Redakčná rada

Vladimír Bilčík, Peter Brezáni, Juraj Buzalka, Alexander Duleba, Július
Lörincz, Peter Mišík, Martin Muránsky, Lucia Najšlová, Eliška
Sláviková, Tomáš Strážay, Aneta Világi

Charakteristika

Vedecko-populárny dvojmesačník o medzinárodných vzťahoch
a zahraničnej politike SR. Časopis vychádza v náklade 1 000 kusov.
Odberateľmi sú členovia Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú
politiku, pracovníci orgánov štátnej správy, samosprávy, akademickí
pracovníci (univerzity, think tanky, niektoré ústavy SAV), zástupcovia
médií a mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú zahraničnej politike
a súvisiacim témam, knižnice a predstavitelia diplomatického zboru
v SR.
Partnerstvá s donormi sme rozšírili o partnerstvo s veľvyslanectvom
USA v SR a veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva v SR, významnou
čiastkou na výrobu časopisu prispelo grantom takisto Veliteľstvo
NATO.

Výstupy

XII. ročník, číslo 1/2008. Téma čísla: Cezhraničná spolupráca:
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2. Finančný prehľad
Výsledovka k 31. 12. 2008 (v tis. Sk)
Náklady
501

Spotreba materiálu

91

502

Spotreba energie

60

512

Cestovné

957

513

Náklady na reprezentáciu

294

518

Ostatné služby

538

Ostatné dane a poplatky

11

544

Úroky

14

545

Kurzové straty

50

549

Iné ostatné náklady

43

551

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku

562

Príspevky poskytnuté iným účtovným jednotkám
Náklady celkom

9 798

2
285
11 605

Výnosy
602

Tržby z predaja služieb

645

Kurzové zisky

662

Príspevky prijaté od iných organizácií

691

Dotácie

10 693

Výnosy celkom

11 561

Výsledok hospodárenia

302
13
553

− 44

Súvaha k 31. 12. 2008 (v tis. Sk)
Aktíva
014

Oceniteľné práva

1 134

018

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

23

022

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

37

028

Drobný dlhodobý hmotný majetok

220

029

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

612

311

Pohľadávky z obchodného styku

302

336

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

378

Iné pohľadávky

192

221

Bankové účty

217

Aktíva celkom

26

2 763

Pasíva
411

Základné imanie

428

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

323

Krátkodobé rezervy

472

Záväzky zo sociálneho fondu

3

336

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

56

379

Ostatné záväzky

22

Pasíva celkom

2 855
− 48
48

2 922

3. Správa nezávislého audítora

4. Personálne obsadenie RC SFPA
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(benc@sfpa.sk)
Vladimír Bilčík, vedúci výskumný pracovník, program Európske štúdie (bilcik@sfpa.sk)
Peter Brezáni, editor: International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs; editor: Ročenka
zahraničnej politiky SR; analytik, program Hospodárska a rozvojová
politika
brezani@sfpa.sk)
Alexander Duleba, riaditeľ; vedúci výskumný pracovník, program Východná Európa
(duleba@sfpa.sk)
Zuzana Lisoňová, analytička, program Európske štúdie (lisonova@sfpa.sk)
Lucia Najšlová, šéfredaktorka: Zahraničná politika; analytička, program Európske štúdie
(najslova@sfpa.sk)
Ivo Samson, vedúci
(samson@sfpa.sk)

výskumný

pracovník,

program

Medzinárodná

bezpečnosť

Eliška Sláviková, analytička, program Stredná a Juhovýchodná Európa (slavikova@sfpa.sk)
Tomáš Strážay, vedúci výskumný pracovník, program Stredná a Juhovýchodná Európa;
editor: International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs (strazay@sfpa.sk)
Pavol Szalai, editor: Zahraničná politika (szalai@sfpa.sk)
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Ján KUBIŠ
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Ján FIGEĽ
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Marcel PEŠKO
Vedúci Služobného úradu MZV SR (ex offo)
Mária KRASNOHORSKÁ
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Juraj NOCIAR
Generálny riaditeľ Sekcie európskych záležitostí MZV SR (ex offo)
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Zahraničnopolitický analytik
Magda VÁŠÁRYOVÁ
Poslankyňa Národnej rady SR
Peter WEISS
Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave

