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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 a svojím dielom prispieva
aj k riešeniu výziev v európskom a celosvetovom meradle. Každý z projektov je príbehom
ľudí, ktorí nečakajú na zmenu so založenými rukami, ale sú jej aktívnymi tvorcami. Výsledky
činnosti v roku 2009 svedčia o tom, že RC SFPA sa darí napĺňať svoje poslanie.
Alexander Duleba
Riaditeľ RC SFPA
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1. Súhrnná správa o činnosti v roku 2009
Výskumné centrum SFPA (ďalej v texte RC SFPA) v roku 2009 realizovalo 23 výskumných
projektov. V rámci týchto projektov bolo zorganizovaných 19 medzinárodných konferencií
v SR i v zahraničí, vypracovaných 9 odborných štúdií, analýz, resp. výskumných správ, 12
prednáškovo-vzdelávacích podujatí a zorganizované študijné pobyty 14 expertov zo Srbska,
Ukrajiny a Kazachstanu v SR. V roku 2009 RC SFPA vydalo 15 publikácií, vrátane vrátane
Ročenky zahraničnej politiky SR za rok 2008, 4 čísla vedeckého štvrťročníka International
Issuea & Slovak Foreign Policy Affairs, 6 čísiel časopisu Zahraničná politika a štyri
neperiodické publikácie knižného charakteru. Pracovníci RC SFPA vykonali v roku 2009
niekoľko študijných ciest (napr. do Srbska, Kazachstanu, Ukrajiny a pod.) a poskytli
konzultačné služby Európskej komisii, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru,
Výboru regiónov EÚ, Európskemu parlamentu, Ministerstvu zahraničných vecí SR,
Ministerstvu hospodárstva SR a niekoľkým podnikateľským subjektom zo SR. V novembri
2009 sa RC SFPA stalo súčasťou medzinárodného konzorcia výskumných ústavov vedeného
francúzskym inštitútom Institute de Relations Internationales et Strategiques, ktoré vyhralo
tender na poskytovanie expertných a konzultačných služieb pre Európsky parlament počas
celého volebného obdobia v oblastiach politiky EÚ voči krajinám západného Balkánu,
Východného partnerstva, Ruska a Turecka. Podrobný prehľad uskutočnených projektov
v roku 2009, vrátane výstupov z týchto projektov je uvedený v ďalšej časti tejto správy.
Medzi kľúčové projekty realizované v roku 2009 patrí projekt „Regionálny strategický rámec
pre východnú politiku EÚ“, ktorý je výsledkom dlhodobej spolupráce s Nadáciou Friedricha
Eberta (FES; od roku 1996) v otázkach týkajúcich sa vzťahov SR, neskôr i EÚ, s východnými
susedmi. V roku 2008 FES ponúkol ďalšiu spoluprácu RC SFPA cez realizáciu tohto projektu
v rámci regionálneho programu nadácie pre strednú a východnú Európu. Predchádzajúce
projekty s FES sme realizovali cez národný program nadácie pre Slovensko. Zaradenie
projektu do regionálneho programu FES znamená vyšší objem financovania výskumu
i výstupov a trojročnú garanciu jeho realizácie (do roku 2010). Zároveň, projekt zvyšuje
dosah RC SFPA na diskusiu o tejto kľúčovej téme v Nemecku a na pôde európskych
inštitúcií. V roku 2008 sme v rámci projektu zrealizovali výskum Európskej politiky
susedstva so zameraním na východnú dimenziu a vypracovali návrh na jej reformu
(publikácia: Duleba, Alexander – Najšlová, Lucia – Benč, Vladimír – Bilčík, Vladimír : The
Reform of the European Neighborhood Policy. Tools, Institutions and a Regional Dimension.
– Bratislava : Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, 2008.). V roku 2009
sme pokračovali v skúmaní vzťahov EÚ s Ruskom v rámci Spoločných priestorov
a vypracovali sme odporúčania pre ďalší postup EÚ (publikácia: Searching for New
Momentum in EU-Russia Relations (A. Duleba, ed.). Bratislava : Research Center of the
Slovak Foreign Policy Association, 2009). Cieľ pre rok 2010 je vypracovať návrh na možnú
konvergenciu dvoch kľúčových politík EÚ voči krajinám východnej Európy: Východné
partnerstvo a Spoločné priestory EÚ s Ruskom.
V roku 2009 pokračovala realizácia projektu Slovensko-maďarské európske fórum, ktorý
považujeme za strategický z hľadiska pokrývania prioritných tém zahraničnej politiky SR.
Projekt sme iniciovali ešte v roku 2006 s cieľom etablovať pravidelný dialóg s maďarskou
stranou predovšetkým o európskych témach. Hlavným cieľom projektu je prispieť formou
odborných diskusií k budovaniu kontaktov medzi zahraničnopolitickými komunitami v SR
a MR a najmä, k hľadaniu možností pre 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. Našim hlavným partnerom v tomto projekte je Maďarský inštitút
medzinárodných vzťahov, ktorý je príspevkovou organizáciou MZV Maďarska. Projekt sa
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začal realizovať vo februári 2007 pod záštitou ministrov zahraničných vecí SR a MR.
Odvtedy sme zorganizovali osem bilaterálnych konferencií na aktuálne európske témy
v Bratislave i v Budapešti. Projekt považujeme za prioritný z hľadiska jeho politického
významu a zamerania činnosti RC SFPA. Chceme, aby sa stal príspevkom pre zlepšenie
a ďalší rozvoj bilaterálnych vzťahov medzi SR a Mďarskom. Projekt doteraz finančne
podporili: Stredoeurópska nadácia, Medzinárodný visegrádsky fond a Nadácia Friedricha
Eberta. Projekt vytvára veľký priestor pre ďalší rozvoj spolupráce s MZV SR.
Po sérii menších grantov, ktoré sme získali na podporu rozvoja slovensko-ukrajinskej
cezhraničnej spolupráce (Karpatský euroregión, MV SR, MVaRR SR, NPOA a pod.) v roku
2009 sme uspeli pri získaní podpory z Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2009-2011
na realizáciu projektu Slovensko-ukrajinské výskumné a vzdelávacie centrum (projekt
„SUREC“). Z hľadiska finančného objemu, ide o zatiaľ najväčší projekt v doterajšej histórii
RC SFPA. Rovnako ako i v prípade „Regionálneho strategického rámca pre východnú
politiku EÚ“, ide o výsledok, ktorému predchádzalo dlhoročné úsilie – spolupráca
s ukrajinským partnerom projektu regionálnou pobočkou Národného inštitútu strategických
štúdií v Užhorode, ktorá sa začala ešte v roku 1995. Na základe dlhoročných aktivít v oblasti
rozvoja cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou RC SFPA bolo ešte v roku 2008 oslovené
Ministerstvom vnútra SR, aby nominovalo svojho zástupcu za člena Medzivládnej slovenskoukrajinskej komisie pre rozvoj cezhraničnej spolupráce. V máji 2009 sme dostali ponuku
z Karpatského euroregiónu na inštitucionálne členstvo v jeho Programovej rade, ktorá je
hlavným orgánom pre plánovanie rozvoja euroregiónu. Projekt SUREC je zatiaľ
vyvrcholením aktivít RC SFPA v tejto agende. Projekt vytvorí kvalitatívne nový priestor pre
výskum, publikačné a vzdelávacie aktivity týkajúce sa rozvoja cezhraničnej spolupráce medzi
SR a Ukrajinou. Úspešná realizácia projektu SUREC v rámci Nórskeho finančného
mechanizmu bude zároveň predpokladom pre uchádzanie sa o podporu ďalších projektov RC
SFPA v rámci väčších európskych grantových schém v budúcnosti. Z tohto uhla pohľadu,
projekt má strategický význam pre ďalší rozvoj RC SFPA.
Medzi vrcholy aktivít RC SFPA v roku 2009 patril tretí ročník medzinárodnej konferencie
Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska. V roku 2007 sme
zorganizovali prvú konferenciu na túto tému s cieľom prispieť do diskusie o návrhu Stratégie
energetickej bezpečnosti SR, ktorú pripravovalo MH SR. V partnerstve so Zastúpením EK
v SR, MZV SR, Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, Slovenským naftovým
a plynárenským zväzom a podnikateľskými subjektmi sme zorganizovali úspešné podujatie,
na ktoré sme dostali veľa pozitívnych ohlasov. Záujem odbornej verejnosti, vrátane
súkromného sektora o tento formát konferencie a na túto strategicky významnú tému, nás
presvedčil o potrebe zorganizovať druhý ročník konferencie (uskutočnila sa v októbri 2008)
i tretí ročník konferencie (november 2009). Vzhľadom na potvrdenie záujmu a pozitívnych
ohlasov po druhom ročníku, rozhodli sme sa v roku 2010 zorganizovať štvrtý ročník
konferencie a máme ambíciu pokračovať v tejto tradícii. Na jednej strane je to projekt, ktorý
sa týka problematiky strategického významu pre medzinárodné postavenie, záujmy
a zahraničnú politiku SR a na strane druhej, je významný i z hľadiska fund-raisingu. Tento
konferenčný projekt je v súčasnosti najdôležitejší pre budovanie partnerstiev RC SFPA so
súkromným sektorom. Príkladom je ponuka Slovensko-talianskej obchodnej komory (STOS)
a spoločnosti Enel, aby RC SFPA prevzalo záštitu spolu so STOS nad činnosťou Talianskoslovenského fóra, ktoré bolo spustené v júni roku 2009 s cieľom prispieť k rozvoju
politických i hospodárskych vzťahov medzi SR a Talianskom. Ponuka prišla na základe
pozitívneho hodnotenia talianskych partnerov kvality dvoch ročníkov energetickej
konferencie.
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K prioritám činnosti RC SFPA patrí realizácia rozvojových projektov v rámci Oficiálnej
rozvojovej pomoci SR (SlovakAid). V období 2004 – 2007 sme zrealizovali prvé dva projekty
ODA (jeden v Ukrajine a druhý v Srbsku) - obidva sa týkali zdieľania skúseností SR
z prístupového procesu do EÚ. Najmä projekt v Srbsku (Národný konvent o EÚ v Srbsku –
podľa vzoru Národného konventu o EÚ v SR, ktorý sme organizovali v období 2004-2006)
bol mimoriadne úspešný. Ako jeden z mála slovenských rozvojových projektov má „followup“ i po ukončení jeho financovania v rámci programu ODA SR. Európska komisia sa
rozhodla podporiť tento projekt v rámci podporných programov pre Srbsko. V roku 2009 sme
realizovali tri projekty v rámci slovenskej ODA (Bosna a Hercegovina, Srbsko a Kazachstan).
V prípade Bosny a Srbska ide o projekty zamerané na podporu európskej integrácie
a budovania kapacít národných inštitúcií v tejto agende, v prípade Kazachstanu ide o rozvoj
bilaterálnych slovensko-kazašských vzťahov, zdieľania transformačného know-how
a výmeny výskumných pracovníkov i študentov. Kvalitnú implementáciu týchto projektov
považujeme za strategicky významnú z hľadiska ďalšieho zhodnocovania získaných
skúseností a uchádzania sa o realizáciu ďalších projektov v rámci ODA.
V roku 2009 pokračovala realizácia projektu Visegrádske krajiny, EÚ a Rusko podporeného
v rámci strategických grantov Medzinárodného visegrádskeho fondu. Tematicky súvisí
s projektom „Regionálny strategický rámec pre východnú politiku EÚ“, ktorý podporuje FES.
S tým rozdielom, že zatiaľ čo pri projekte RSVP ide o návrh politiky EÚ, tento projekt sa
sústreďuje viac na analýzu bezpečnostných aspektov vyplývajúcich pre krajiny V4 z agendy
vzťahov EÚ s Ruskom. Projekt je dôležitý najmä z hľadiska udržania postavenia RC SFPA
ako jedného z lídrov debaty o kľúčových otázkach medzinárodných vzťahov v regióne V4.
Našimi partnermi sú významné think-tanky z krajín V4: Pražský inštitút bezpečnostných
štúdií, Centrum pre medzinárodné vzťahy (Varšava) a Nadácia Manfreda Woernera
(Budapešť). Hlavným výstupom projektu je séria štyroch medzinárodných konferencií
v hlavných mestách krajín V4 a séria spoločných publikácií s visegrádskymi partnermi.
Spoluprácu s Medzinárodným visegrádskym fondom považujeme za strategicky významnú
najmä z hľadiska regionálnych aktivít a rozvoja spolupráce s visegrádskymi partnermi. Po
sérii menších projektov RC SFPA podporených MVF a po niekoľkých strategických
projektoch, pri realizácii ktorých sme boli partnermi iných inštitúcií z krajín V4, ide o prvý
strategický grant MVF, ktorého nositeľom je RC SFPA.
Jednou z nemenných priorít RC SFPA je udržať a skvalitniť vydávanie periodických
publikácií. V prvom rade sa to týka najstaršieho odborného štvrťročníka na Slovensku
Medzinárodné otázky, ktorý vychádza nepretržite od roku 1992. Od roku 2006 vychádza
v anglickej verzii pod názvom International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs. V roku
2010 vyjde 19. ročník časopisu. Časopis je indexovaný v zozname International Bibliography
of the Social Sciences (IBSS), vydavateľstve Kolumbijskej univerzity (the Columbia
University Press), Central and Eastern European Online Library a EBSCO Publishing, Inc.
Našou ambíciou je dosiahnuť jeho zaradenie do prestížneho medzinárodného indexu
vedeckých časopisov Current Content. Ďalšou prioritou je rozvoj odborno-popularizačného
časopisu Zahraničná politika, ktorý sa ako jediný na Slovensku špecializuje výlučne na
aktuálne otázky medzinárodného diania a zahraničnej politiky SR. Časopis vychádza
s dvojmesačnou periodicitou a jeho čísla, vrátane archívnych vydaní a materiálov
nezverejnených
v tlačenej
verzii,
sú
k dispozícii
na
webovej
stránke:
http://www.zahranicnapolitika.sk/. Časopis vychádza s prílohami Europeana (pripravuje sa
v spolupráci s FSEV UK) a Strategické štúdie (v spolupráci s Centrom strategických štúdií).
V roku 2010 vyjde už 14. ročník časopisu. Kľúčovým periodickým výstupom RC SFPA je
Ročenka zahraničnej politiky, ktorá vychádza každý rok v slovenskej i anglickej verzii (od
roku 1999, od roku 2004 je vydavateľom RC SFPA). Publikácia mapuje hlavné témy
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a udalosti zahraničnej politiky SR za predchádzajúci rok. V roku 2009 vyšlo jubilejné 10.
vydanie ročenky.
V apríli 2008 vstúpila do platnosti zmluva medzi MZV SR a RC SFPA o publikačnej činnosti
(platnosť do apríla 2010), ktorá znamená výraznú podporu pre periodické vydania RC SFPA
zo strany MZV SR, rovnako ako i zvyšuje účasť MZV SR na ich odbornej príprave.
Zástupcovia MZV SR sa stali členmi redakčných rád periodických vydaní RC SFPA. Na
strane druhej, na základe tejto zmluvy sa RC SFPA podieľa na príprave a vydávaní Výročnej
správy Ministerstva zahraničných vecí SR v slovenskej i anglickej verzii, ktorá začala
vychádzať v roku 2008. Pokračovanie tejto spolupráce považujeme za mimoriadne dôležité
pre ďalší rozvoj publikačných programov RC SFPA.
Podrobný prehľad výskumných, organizačných a publikačných výstupov RC SFPA je
obsiahnutý v druhej časti Výročnej správy.

I. Výskumné programy a odborné podujatia
1. Európske záležitosti
Názov projektu

Európska únia v roku 2009: nové inštitúcie, noví zástupcovia, nové
pravidlá

Koordinátori

Vladimír Bilčík, Zuzana Lisoňová

Partneri

Zastúpenie EK na Slovensku, European Policy Institutes Network,
Nadácia Fridriecha Eberta

Charakteristika

Cieľom konferencie bolo prediskutovať stav Európskej únie najmä v
súvislosti so zložením, zámermi a ambíciami nového Európskeho
parlamentu a novej Európskej komisie. Podujatie sa zaoberalo aj
stavom inštitucionálnej reformy a hodnotením dôsledkov Lisabonskej
zmluvy na procesy európskej integrácie. Ďalším cieľom podujatia bolo
prezentovať a analyzovať pozície nových členských štátov v otázkach
vytvárania a pôsobenia inštitúcií EÚ.

Výstup

Medzinárodná konferencia, ktorá sa konala v Bratislave (Kongresová
sála MZV SR), 3. novembra 2009.

Názov projektu

Hľadanie spoločných východísk 3: Európska únia a Turecko

Koordinátor

Lucia Najšlová

Partner

Zastúpenie EK na Slovensku, Friedrich Ebert Stiftung, German
marshall Fund, Open Society Foundation

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 workshopov 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
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médií; c) dialóg Východ – Západ: nastolenie diskusie založenej na
faktoch, nie na mýtoch. Projekt prispel k vytvoreniu networkingu –
vytvorenie siete spolupráce medzi predstaviteľmi akademickej obce,
občianskej spoločnosti a médií zo Slovenska, krajín V4 a Turecka,
komunikačných kanálov na pravidelnú výmenu informácií a pohľadov
na aktuálny vývoj a na sprostredkovanie skúseností.
Výstupy

Medzinárodná konferencia, ktorá sa konala v Bratislave (Zichyho
palác) dňa 11. júna 2009.
Publikácia Finding Common Grounds. Bratislava: Research Center of
the Slovak Foreign Policy Association, 2009, počet strán: 105. ISBN
80-89356-08-9.

2. Medzinárodná bezpečnosť
Názov projektu

Visegrad Countries, the EU and Russia: A Visegrad Security
Identity

Koordinátor

Ivo Samson

Partneri

Centre for International Relationss (Warsaw), Manfred Worner
Foundation (Budapešť), Prague Security Studies Institute, International
Visegrad Fund

Charakteristika

Projekt podporený v rámci strategických grantov IVF. Cieľom je
preskúmať a identifikovať bezpečnostnú identitu visegrádskych krajín
v kontexte vývinu kľúčovej európskej bezpečnostnej agendy. Projekt
pozostáva z výskumu (štyria riešitelia: Ivo Samson – RC SFPA, Miklos
Derer – MWF Budapešť, Maria Wagrowska – CIR Varšava a Jiří
Schneider – PSSI Praha) a série odborných podujatí v hlavných mestách
krajín V4. Projekt bude ukončený v roku 2010 vydaním publikácie.

Výstupy

Medzinárodná konferencia Visegrad Countries, the EU and Russia, 8.
mája 2009 v Budapešti v spolupráci s MZV Maďarskej republiky.
Medzinárodná konferencia V4 and EU-Russia Relations: Contributing
to Common Policy?, ktorá sa konala 8. októbra 2009 v Prahe v
spolupráci s MZV Českej republiky.

Názov projektu

Budúcnosť NATO z pohľadu slovenskej bezpečnostnej komunity

Koordinátor

Ivo Samson

Partner

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Charakteristika

Projekt podporený v rámci strategických grantov MZV SR pre rok
2009. Cieľom projektu bolo diskutovať o budúcnosti NATO vzhľadom
na pripravovanú novú Strategickú koncepciu NATO a to z pohľadu
predstáv a potrieb Aliancie ako celku, stredoeurópskeho regiónu, resp.
Slovenskej republiky tak, ako tieto potreby, „výzvy“ a problémy
Aliancie vnímajú zástupcovia slovenskej bezpečnostnej komunity.
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Prostredníctvom dotazníka boli zistené názory členov slovenskej
bezpečnostnej komunity (v počte cca 60 osôb) na kľúčové otázky
medzinárodnej bezpečnosti a strategickej koncepcie NATO.
Výstupy

Konferencia 60. výročie Organizácie Severoatlantickej Zmluvy,
Bratislava, Kongresová sála MZV SR, 29. októbra 2009.
Štúdia mapujúca názory slovenskej bezpečnostnej komunity na podobu
strategického konceptu NATO.

Názov projektu

Vzdelávanie mladých lídrov v oblasti bezpečnostnej politiky

Koordinátor

Ivo Samson

Partner

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Charakteristika

Projekt podporený v rámci grantovej schémy MZV SR pre rok 2009.
Cieľom projektu bolo zoznámiť vybraných študentov stredných
a vysokých škôl formou základných prednášok s problematikou
bezpečnostnej politiky. Vo väčšine prípadov (na univerzitách bez
výnimky) išlo o auditórium, ktoré sa zapodieva otázkami globálnej
bezpečnosti, participuje na politických aktivitách, poprípade sa priamo
účastní na mládežníckej bezpečnostnej agende jednotlivých politických
strán v SR. Na 12 prednáškovo-diskusných podujatiach usporiadaných
v rámci tohto projektu sa zúčastnilo okolo 600 ľudí. Podujatia
lektoroval Ivo Samson.

Výstupy

Podujatia na stredných školách - gymnáziá:
Sučany, Gymnázium Milana Hodžu 10. 09. 2009
Martin, Gymnázium Viliama Paulínyho-Tótha 11. 09. 2009
Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika, 24. 09. 2009
Čadca, Gymnázium J. M. Hurbana, 25. 09. 2009
Sabinov, Gymnázium Antona Prídavku, 04. 12. 2009
Zlaté Moravce, Gymnázium Janka Kráľa, 16. 12. 2009
Podujatia na vysokých školách - univerzity:
Ružomberok, Katolícka univerzita 25. 11. 2009
Košice, Právnická fakulta UJPŠ/Európska asociácia študentov ELSA
30. 11. 2009
Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomických vied 01. 12. 2009
Banská Bystrica, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzity Mateja Béla 02. 12. 2009
Prešov, Prešovská univerzita 03. 12. 2009
Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa 09. 12. 2009.
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3. Stredná a juhovýchodná Európa
Názov projektu

Slovensko-maďarské európske fórum

Koordinátor

Tomáš Strážay

Partneri

Hungarian Institute for International Affairs (HIIA), Budapešť,
International Visegrád Fund, Nadácia Friedricha Eberta

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 pre 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

Medzinárodný seminár: Vyšehrád ako výzva: Úloha V4 v slovenskej
a maďarskej zahraničnej politike. Bratislava, 10. decembra 2009.
Medzinárodný seminár: Východné partnerstvo: príležitosti a výzvy pre
maďarskú a slovenskú zahraničnú politiku. Budapešť, 19. máj 2009.
Medzinárodný seminár: slovenská a maďarská zahraničná politika na
západnom Balkáne: na ceste k spoločnej stratégii? Bratislava, 2. apríl
2009.

Názov projektu

Liberalizácia vízového režimu s krajinami západného Balkánu:
vyhliadky na schengenský „white list“

Koordinátor

Tomáš Strážay

Partneri

Ministerstvo zahraničných vecí SR, Zastúpenie EK na Slovensku

Charakteristika

Cieľom konferencie bolo zhodnotiť progres krajín západného Balkánu
pri realizácii podmienok EÚ na liberalizáciu vízového režimu. Na
konferencii sa zúčastnili zástupcovia ministerstiev zahraničných vecí
a vnútra zo Srbska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej hory, Macedónska a
Albánska.

Výstup

Medzinárodná konferencia, ktorá sa konala v Bratislave (Kongresová
sála MZV SR) 9. júla 2009.

Názov projektu

Národný konvent o EÚ v Bosne a Hercegovine

Koordinátor

Tomáš Strážay, Peter Brezáni

Partneri

European Research Center, SlovakAid

Charakteristika

Cieľom projektu je vytvoriť platformu pre národnú debatu o EÚ
v Bosne a Hercegovine, podporiť formovanie celospoločenského
konsenzu v súvislosti so vstupom krajiny do EÚ prostredníctvom
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zdieľania skúseností z fungovania tohto projektu na Slovensku
a Srbsku. Zámerom projektu je podporiť rozvoj expertných kapacít
v BaH v oblasti politík EÚ.V rámci NK o EÚ v BaH boli vytvorené
štyri pracovné skupiny: Education, Youth and Information Technology,
Economy and Agriculture, Regional Cooperation, Internal Issues and
Conditionality of the Process of EU Integration.
Výstup

Otváracie zasadanie Národného konventu o EÚ v Bosne a Hercegovine
sa uskutočnilo v Sarajeve dňa 25. júna 2009.

Názov projektu

Vyšehradská Štvorka: ako ďalej? Príprava predsedníctva SR vo
V4 (2010-2011)

Autor

Tomáš Strážay

Charakteristika

Expertíza vypracovaná na základe objednávky MZV SR

4. Východná Európa
Názov projektu

Regionálna stratégia pre východnú politiku EÚ: konvergencia
východnej dimenzie Európskej politiky susedstva a spoločných
priestorov s Ruskom

Koordinátor

Alexander Duleba

Riešitelia

Vladimír Benč, Vladimír Bilčík, Lucia Najšlová

Externí riešitelia

Jelena Klicunova (Sankt Peterburg), Iryna Solonensko (Kyjev), Andrej
Zagorski (MGIMO, Moskva)

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 návrh na
reformu EPS (publikácia) a zorganizovaná medzinárodná konferencia
za účasti špičkových odborníkov z inštitúcií a krajín EÚ i východného
susedstva. V roku 2009 bol vypracovaný návrh odporúčaní na ďalší
rozvoj politiky EÚ voči Rusku. Projekt pokračuje v roku 2010 s cieľom
vypracovať návrh na konvergenciu politiky Východného partnerstva
a Spoločných priestorov EÚ s Ruskom.

Výstupy

Medzinárodná konferencia: Politika EÚ voči Rusku: agenda, nástroje a
inštitucionálny rámec, ktorá sa konala 28. októbra 2009 v Kongresovej
sále MZV SR.
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Publikácia Searching for New Momentum in EU-Russia Relations (A.
Duleba, ed.). Bratislava : Research Center of the Slovak Foreign Policy
Association, 2009, počet strán: 225; ISBN 978-80-89356-10-2.
Názov projektu

Partnerstvá pre slovensko-ukrajinskú cezhraničnú spoluprácu

Koordinátor

Vladimír Benč

Riešitelia

Vladimír Bilčík, Alexander Duleba, Ivo Samson

Partneri

Národný inštitút strategických štúdií Ukrajiny – Užhorod (NISS),
Nadácia na podporu občianskych aktivít (NPOA)

Charakteristika

Projekt je podporený v rámci blokového grantu NPOA „Otvárame
dvere pre nové možnosti spolupráce“ spolufinancovaného z Nórskeho
finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu SR. Hlavným cieľom
projektu je zintenzívniť slovensko-ukrajinskú cezhraničnú spoluprácu
prostredníctvom sieťovania partnerov, sprostredkovania 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 politika susedstva/ENPI, Medzinárodný
Vyšehradský fond), národnej (Slovenská oficiálna rozvojová pomoc
Ukrajine) či regionálnej úrovni. Projekt sa začal realizovať v máji 2008.

Výstupy

Medzinárodná konferencia Podnikanie na (východnom) Slovensku a na
Ukrajine (Zakarpatsku). Prešov, 8. decembra 2009. Partneri: NISS
Užhorod, SOPK regionálna kancelária Prešov, Zakarpatská priemyselná
a obchodná komora Užhorod.
Medzinárodná konferencia Partnerstvá pre slovensko-ukrajinskú
cezhraničnú spoluprácu: spolupráca samospráv. Košice, 7. septembra
2009.
Medzinárodná konferencia V4 a východní susedia: Schengen a vplyv na
vzájomnú spoluprácu. Bratislava (Kongresová sála MZV SR), 21. máj
2009.
Medzinárodná konferencia Schenegen – rok po. Prešov, 3. marca 2009.

Názov projektu

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

Koordinátor

Vladimír Benč

Riešitelia

Vladimír Bilčík, Peter Brezáni, Alexander Duleba, Ivo Samson, Tomáš
Strážay

Partneri

Národný inštitút strategických štúdií Ukrajiny – Užhorod (NISS);
Nórsky inštitút medzinárodných vzťahov (NUPI), Oslo.

Schéma

Nórsky finančný mechanizmus a EHP a Štátny rozpočet SR

Charakteristika

Cieľom projektu je zriadenie Slovensko-ukrajinského výskumného a
vzdelávacieho centra (Slovak-Ukrainian Research and Education Centre
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- SUREC) v Prešove (SR) a v Užhorode (UA), ktoré zastreší rozsiahle
vedecko-výskumné a vzdelávacie aktivity, pravidelný politický
i expertný dialóg a zdieľanie znalostí a know-how v oblastiach ako:
ekonomické a sociálne reformy, regionálna a cezhraničná spolupráca
a regionálny rozvoj, bezpečnosť, budovanie demokracie a občianskej
spoločnosti a iné, medzi Slovenskom a Ukrajinou, avšak aj v spolupráci
s Nórskom, čo posilní nielen vzájomné vzťahy medzi týmito krajinami,
ale predovšetkým pomôže Ukrajine vybudovať expertné kapacity na
realizáciu reforiem a nevyhnutných tiež z pohľadu integrácie Ukrajiny
do medzinárodných zoskupení (EU, NATO, WTO). Projekt sa začal
realizovať v auguste 2009.
Výstupy

Medzinárodná konferencia: Ukrajina – náš európsky sused. Bratislava
(Kongresová sála MZV SR), 28. septembra 2009.
Medzinárodná konferencia: Ukrajinsko-slovenské vzťahy v kontexte
Východného partnerstva: príležitosti a vyhliadky. Užhorod (Kongresové
centrum Delfín), 21.-22. októbra 2009.
Pobyt štyroch príslušníkov Colnej správy Ukrajiny v Bratislave (Ľvov,
Užhorod) v dňoch 14-19. decembra 2009.

Názov projektu

Poučenia z plynovej krízy v roku 2009. Analýza príčin vzniku,
pravdepodobnosti opakovania a návrhy opatrení na zvýšenie
energetickej bezpečnosti Slovenska v oblasti dodávok zemného
plynu

Autor

Alexander Duleba

Partner

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Charakteristika

Projekt podporený v rámci grantovej schémy MZV SR pre rok 2009.
Cieľom projektu bolo vypracovanie štúdie analyzujúcej príčiny vzniku
plynovej krízy v januári 2009, riziká jej možného opakovania
a vypracovanie návrhu opatrení s cieľom zvýšiť energetickú bezpečnosť
SR v oblasti dodávok zemného plynu. Štúdia bola vypracovaná
v období júl – október 2009 po podpise zmluvy o realizácii projektu
medzi MZV SR a RC SFPA dňa 26. júna 2009. Elektronická verzia
štúdie bola zaslaná na gestorský odbor projektu SHSR, ANAP a OVDI
dňa 30. októbra 2009.

Výstup

Štúdia

Názov projektu

Návrh Ruska na vytvorenie nového európskeho bezpečnostného
paktu. Odporúčania pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku SR

Autor

Alexander Duleba

Partner

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Charakteristika

Projekt podporený v rámci grantovej schémy MZV SR pre rok 2009.
Cieľom projektu bolo vypracovanie štúdie analyzujúcej návrh Ruskej
federácie na vytvorenie nového európskeho bezpečnostného paktu,
resp. podpísania novej Zmluvy o európskej bezpečnosti, ktorý prvýkrát
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predniesol prezident RF Dmitrij Medvedev počas návštevy Nemeckej
spolkovej republiky 5. júna 2008. Štúdia bola vypracovaná v období júl
– november 2009 po podpise zmluvy o realizácii projektu medzi MZV
SR a RC SFPA dňa 26. júna 2009. Elektronická verzia štúdie bola
zaslaná na gestorský odbor projektu OZOG a v súlade so zmluvou i na
odbory ANAP a OVDI dňa 30. novembra 2009.
Výstup

Štúdia

5. Hospodárska a rozvojová politika
Názov projektu

Perspektívy podnikania na západnom Balkáne

Koordinátori

Tomáš Strážay, Peter Brezáni

Partneri

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
(NARMSP), EurActiv.sk a DespiteBorders.com

Charakteristika

Cieľom podujatia bolo vytvoriť platformu na výmenu a využitie
skúseností aktérov z rôznych oblastí tak, aby podnikatelia získali čo
najkomplexnejšie informácie o Albánsku, Čiernej hore, Macedónsku a
Srbsku. Konferencia bola určená predovšetkým slovenským malým a
stredným podnikateľom, ktorí uvažujú nad podnikaním v príslušných
balkánskych krajinách, resp. nad nadviazaním obchodnej spolupráce s
partnermi z týchto krajín.

Výstup

Medzinárodná konferencia, ktorá sa konala v Agroinštitúte Nitra, š.p.
dňa 28. septembra 2009.

Názov projektu

Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť
Slovenska III

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, Slovenské elektrárne, a.s. Enel,
SPP, a.s., ZSE, a.s., US Steel Košice, s.r.o., Slovnaft, a.s., IBM
Slovensko, s.r.o. Konferencia sa konala pod záštitou ministra
hospodárstva SR Ľ. Jahnátka a ministra zahraničných vecí SR M.
Lajčaka.

Charakteristika

Tretí ročník medzinárodnej konferencie venovanej otázkam rozvoja
spoločnej energetickej politiky EÚ a energetickej bezpečnosti SR.
Materiály konferencie, vrátane analytickej správy a vystúpení sú
k dispozícii na web. stránke: http://www.sfpa.sk/dok/energetika23nov2009BA-sk.html. Cieľom série výročných energetických
konferencií pod názvom „Spoločná energetická politika EÚ
a energetická bezpečnosť Slovenska“ je prispieť do verejnej diskusie
o implementácii dlhodobej stratégie energetickej bezpečnosti SR
a zároveň, vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu o pozíciách Slovenska
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v otázkach týkajúcich sa ďalšieho rozvoja spoločnej energetickej
politiky Európskej únie i SR. Tretí ročník konferencie pozostával z
piatich panelov: prvý panel – poučenie z plynovej krízy v januári 2009
pre energetickú bezpečnosť Slovenska a EÚ; druhý panel – bezpečnosť
dodávok ropy na Slovensko a vývoj trhu s ropou v regióne strednej
Európy; tretí panel – perspektívy pre ďalší rozvoj regulačnej politiky
EÚ a jej členských štátov; štvrtý panel – zlepšenie energetickej
efektívnosti a udržanie využívania obnoviteľných zdrojov energie; a
piaty panel – vyhliadky pre výrobu elektriny na Slovensku a
prenosových sietí v rámci regiónu strednej Európy.
Výstupy

Medzinárodná konferencia sa konala v dňoch 23. – 24. novembra 2009
v Kongresovej sále MZV SR (prítomných bolo 190 zaregistrovaných
účastníkov).
Analytická správa:
http://www.sfpa.sk/dok/energetika09/sprava_EK3_2009_rcsfpa.pdf

Názov projektu

Informácie o EÚ pre Srbsko (vytvorenie informačného newsletteru)

Partneri

Európske hnutie v Srbsku (Evropski pokret Srbija)

Projekt podporený

ODA SR, začiatok realizácie: december 2007; ukončenie v júni 2009.

Koordinátor

Peter Brezáni

Charakteristika

Cieľom projektu bolo vytvoriť životaschopnú platformu na
poskytovanie pravidelných, aktuálnych a objektívnych informácií
týkajúcich sa implikácii srbskej integrácie do Európskej únie pre srbskú
spoločnosť, štruktúry, fungovania a inštitúcií EÚ, ako aj spoločných
a sektorálnych politík Únie. Zároveň má byť i zdrojom informácií
o medzinárodných a regionálnych vzťahoch, bezpečnostnej
a hospodárskej politike, či medzinárodných organizáciách. Zámerom
vytvorenia newsletter-a 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

jednotlivé čísla časopisu sú prístupné na internetovej adrese:
http://www.emins.org/sr/publikacije/periodika/e-sveske.html

Názov projektu

Sprievodca Európskou úniou. Edícia manuálov politík, legislatívy a
štandardov Európskej únie

Partneri

Európske hnutie v Srbsku (Evropski pokret Srbija)

Projekt podporený

ODA SR, začiatok realizácie: október 2009.

Koordinátori

Peter Brezáni, Jitka Ivančíková

Charakteristika

Cieľom projektu je vytvoriť platformu na poskytovanie pravidelných,
aktuálnych a objektívnych informácií týkajúcich sa špecifických
a konkrétnych aspektov srbskej integrácie do Európskej únie, ktorá by
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slúžila pre „policy-makerov“, administratívu, legislatívu, odbornú
a akademickú obec, médiá, ako aj širokú verejnosť a tak pomohla
skvalitniť rozhodovací proces v Srbsku, podporiť budovanie ľudských
zdrojov na rokovania s EÚ a expertné kapacity na výskum otázok
srbskej integrácie do EÚ. Cieľom je vytvorenie edície Manuálov
európskej politiky, legislatívy a štandardov, ktorá by prezentovala a
zároveň vysvetľovala i objasňovala jednotlivé aspekty politiky,
legislatívy a štandardov EÚ.
Výstupy

Projekt má za cieľ pripraviť a prezentovať prvých päť publikácii,
zameraných na politiky vybrané podľa dôležitosti témy pre Srbsko
a podľa komplexnosti politík: poľnohospodárstvo, životné prostredie,
obchod, spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť a energetika.

Názov projektu

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

Koordinátor

Vladimír Benč

Projekt podporený

ODA SR, začiatok realizácie v decembri 2007; ukončenie: január 2010.

Partner

Univerzita medzinárodného obchodu, Almaty

Charakteristika

Cieľ projektu: zintenzívniť slovensko-kazašskú spoluprácu v oblasti
vedecko-výskumnej spolupráce, akademickej spolupráce a výmeny
študentov s dôrazom na zdieľanie skúseností a výmeny know-how z
tranzitívneho procesu, s dôrazom na reálnu a efektívnu aplikovateľnosť
výsledkov projektu, s dôrazom na posilnenie expertných kapacít
Kazachstanu pre ďalšie reformy a s dôrazom na demokraciu a
občiansku spoločnosť v KZ. Sektorové zameranie aktivít: bezpečnosť a
regionálna spolupráca, ekonomické a sociálne reformy, energetický
dialóg, rozvoj demokracie a občianskej spoločnosti.

Výstupy

Slovenskí experti a vybraní študenti absolvovali v priebehu mesiaca jún
2009 sériu odborných konferencií, prednášok a výskumných pobytov,
ktoré sa uskutočnili v Kazachstane. Celkovo bolo uskutočnených: 3
odborné konferencie v Astane, Almaty a Karagande, 1 študentská
konferencia a ďalej slovenskí experti realizovali 13 odborných
prednášok v rámci rôznych univerzít a iných inštitúcií. Súčasne
absolvovali výskumný pobyt 3 slovenskí študenti a 1 slovenský expert.
Video konferencia (telemost) Bratislava – Almaty, 26. novembra 2009.
Pobyt dvoch kazašských expertov a dvoch študentov v Bratislave
v novembri 2009. Uskutočnila sa 1 študentská konferencia.
Záverečným výstupom projektu je publikácia – január 2010.

6. Iné projekty
Názov projektu

Hodnotiaca konferencia zahraničnej politiky Slovenskej republiky

Koordinátor

Peter Brezáni

Partneri

Nadácia Konráda Adenauera, Zastúpenie EK na Slovensku
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Charakteristika

Jubilejný 10. ročník pravidelnej výročnej hodnotiacej konferencie
zahraničnej politiky SR sa konal 22. júna 2009. Konferencia je
organizovaná už tradične po predložení správy o zahraničnej politike
SR ministrom zahraničných vecí SR v Národnej rade SR.
V nadväznosti na konferenciu RC SFPA vydáva Ročenku zahraničnej
politiky SR za predchádzajúci rok v slovenskom i anglickom jazyku.
Konferencia patrí k vrcholným podujatiam RC SFPA a teší sa už
tradične veľkej pozornosti politickej verejnosti, médií a diplomatického
zboru v SR a výnimkou nebol ani 10. ročník. Rokovanie konferencie
bolo rozdelené do dvoch panelov: Zahraničná politika v 5. roku
členstva SR v EÚ a NATO (hlavné príspevky predniesli: Miroslav
Lajčák - minister zahraničných vecí SR, Ján Figeľ – člen Európskej
komisie, Boris Zala – poslanec NR SR a Eduard Kukan – poslanec NR
SR, diskusiu moderoval Pavel Demeš – člen správnej rady RC SFPA);
Priority zahraničnej politiky SR (hlavné príspevky predniesli: Tomáš
Valášek – Centrum pre európsku reformu, Karel Hirman – Slovenská
inovačná a energetická agentúra, Alexander Duleba a Tomáš Strážay
z RC SFPA, diskusiu moderoval Vladimír Bilčík z RC SFPA).

Výstup

10. ročník hodnotiacej konferencie zahraničnej politiky SR. Bratislava,
Pálfyho palác, 22. júna 2009.

Názov projektu

Medzinárodné vzťahy v roku 2010: hlavné témy a trendy. Výzvy
pre zahraničnú politiku SR

Autori

Vladimír Benč, Vladimír Bilčík, Peter Brezáni, Alexander Duleba,
Lucia Najšlová, Tomáš Strážay

Charakteristika

Expertíza vypracovaná na základe objednávky MZV SR.

Názov projektu

Verejná diplomacia v podmienkach Ministerstva zahraničných vecí
Slovenskej republiky

Autori

Jozef Bátora, Alexander Duleba, Lucia Najšlová

Charakteristika

Expertíza vypracovaná na základe objednávky MZV SR

November 2009

RC SFPA sa stalo súčasťou medzinárodného konzorcia výskumných
ústavov vedeného francúzskym inštitútom Institute de Relations
Internationales et Strategiques, ktoré vyhralo tender na poskytovanie
expertných a konzultačných služieb pre Európsky parlament
v oblastiach politiky EÚ voči krajinám západného Balkánu,
Východného partnerstva, Ruska a Turecka.
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II. Publikačné programy
Ročenka zahraničnej politiky SR 2008/Yearbook of Slovakia’s Foreign Policy
2008
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 zachytáva najvýznamnejšie udalosti a témy slovenskej
zahraničnej politiky v roku 2008 v slovenskom i anglickom jazyku.

Výstupy

Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2008
Yearbook of Foreign Policy of the Slovak Republic 2008
ISBN 978-80-89356-07-2.
Autori príspevkov: Miroslav Lajčák, Vladimír Bilčík, Matúš Korba,
Martina Hrvolová, Radomír Boháč, Ján Petrovič, Július Lörincz, Tomáš
Strážay, Alexander Duleba, Marcel Peško, Vladimír Benč, Peter
Brezáni.

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.
ISSN 1337-5482.

Výstupy

Vol. XVIII, No. 1/2009: Energy Matters; počet strán: 90; hlavní autori:
András Deák, Karel Hirman, Michael Gonchar and Vitaliy Martyniuk.
Vol. XVIII, No. 2/2009: (Re)discovering Central Asia; počet strán: 97;
hlavní autori: Sharbanou Tadjbakhsh, Miroslav Jenča, Sayfiddin Juraev.
Vol. XVIII, No. 3/2009: New Members’s EU Presidencies; počet strán:
88; hlavní autori: Ivo Šlosarčík, Gergely Romsics, Zsuzsanna Végh,
Milan Simurdič.
Vol. XVIII, No. 4/2009: Towards a Central European Security Identity;
počet strán: 89; hlavní autori: Vít Střítecký, Nik Hynek, Maria
Wagrowska, Gergely Varga.
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Zahraničná politika (http://www.zahranicnapolitika.sk/)
Šéfredaktorka

Lucia Najšlová

Redaktor

Martin Firák

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
ISSN 1336 – 7218.

Výstupy

XIII. ročník, číslo 1/2009. Téma čísla: Energetika. Príloha: Strategické
štúdie; počet strán: 32. Autori príspevkov: Eliška Sláviková, Adam
Sterling, Joe Jackson, Oksana Chelysheva, Michal Onderčo, Jan
Adamec, Patrycja Bukalska, István Kollai, Stano Jendek, Alexander
Krištofčák, Karel Hirman, Lucia Najšlová, Martin Firák, Ján Klepáč,
Paul Isbell, Jessica Shadian, Lucia Mokrá, Michael Siman.
XIII. ročník, číslo 2/2009. Téma čísla: Pobaltie. Prílohy: Europeana,
Strategické štúdie; počet strán: 32 (plus 16 strán prílohy). Autori
príspevkov: George Tarkhan-Mouravi, Oksana Chelysheva, Jozef
Bátora, Zuzana Lisoňová, Michal Štofej, Jan Adamec, Patrycja
Bukalska, Halya Coynash, Alexander Krištofčák, Angel Oropeza,
Martin Firák, Lucia Antalová-Seybert, Matúš Korba, Elsa Tulmets,
Arunas Molis.
XIII. ročník, číslo 3/2009. Téma čísla: Na čo počúvajú Európania?
Príloha: Strategické štúdie; počet strán: 32 (plus 8 strán príloha). Autori
príspevkov: Zsolt Horbulák, Igor Munteanu, Pavel Kopecký, Boris
Divinský, Wiliam Chislett, Jan Adamec, Patrycja Bukalska, Martina
Deák, Iryna Ozymok, Stano Jendek, Alexander Krištofčák, Martin
Firák, Miroslav Jenča, Oksana Chelysheva, Grigorij Mesežnikov, Adam
Znášik, Vlad Lupan.
XIII. ročník, číslo 4/2009. Téma čísla: Česká predsedníctvo EÚ:
Úspešné spustenie Východného partnerstva? Príloha: Strategické
štúdie; počet strán: 32 (plus 8 strán príloha). Autori hlavných
príspevkov: Oksana Chelysheva, Kamon Ben Shimon, Tomáš Strážay,
Pavlo Berest, Pavol Pružinec, Jan Adamec, Zuzana KaprinayPavílková, Patrycja Bukalska, Halya Coynash, Alexander Krištofčák,
Martin Firák, John D. McHugh, Marko Nikolič, Jan Adamec,
Alexander Duleba, Ján Klepáč.
XIII. ročník, číslo 5/2009. Téma čísla: Na čo myslí Rusko? Príloha:
Strategické štúdie; počet strán: 32 (plus 8 strán príloha). Autori
príspevkov: Jan Adamec, Patrycja Bukalska, Martina Deák, Iryna
Ozymok, Halya Coynash, Radomír Boháč, Oľga Gyarfášová, Nermina
Hadžiomerovič, Alexander Krištofčák, Martin Firák, Neil MacFarlane,
Robert Legvold, Mark Solonin, Igor Torbakov, Vadim Kononenko,
Oksana Chelysheva, Olena Prystayko, Kristen Flanangan.
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XIII. ročník, číslo 6/2009. Téma čísla: Dvadsať rokov po...; počet strán:
32. Autori príspevkov: Jan Adamec, Patrycja Bukalska, Martina Deák,
Oksana Chelysheva, Eva Sládková, Daniela Richterová, Martin Vavrek,
Alexander Krištofčák, Martin Firák, Ghodratollah Shahidi, Alexander
Duleba, Lucia Najšlová, Magda Vášáryová, Ivan Krastev, Peter Rival,
Mikuláš Huba.
Neperiodické publikácie
Elena Gallová Kriglerová, Lucia Najšlová, Aneta Világi: Odpoveď je na Slovensku, nie
v Bruseli. EÚ a integrácia Rómov na Slovensku. Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej
spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 2009, počet strán: 87; ISBN 80-89356-05-8.
Finding Common Grounds. Bratislava: Research Center of the Slovak Foreign
Policy Association, 2009, počet strán: 105. ISBN 80-89356-08-9.

Searching for New Momentum in EU-Russia Relations (A. Duleba, ed.).
Bratislava : Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, 2009,
počet strán: 225; ISBN 978-80-89356-10-2.

Szilágyi, Imre – Tomáš Strážay: New Dimensions of Cooperation: Hungary and Slovakia’s
Joint Involvement in the Western Balkans. Bratislava : Research Center of the Slovak Foreign
Policy Association : Studies on International Issues A 09, počet strán: 32; ISBN 978-8089356-09-6.
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2. Finančný prehľad
Výsledovka k 31. 12. 2009 (v EUR)
Náklady
501

Spotreba materiálu

6 180

502

Spotreba energie

3 159

511

Opravy a udržiavanie

512

Cestovné

39 233

513

Náklady na reprezentáciu

23 382

518

Ostatné služby

521

Mzdové náklady

524

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

505

538

Ostatné dane a poplatky

518

544

Úroky

413

545

Kurzové straty

2 193

549

Iné ostatné náklady

1 381

551

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku

591

Daň z príjmu
Náklady celkom

10

313 133
45 416

320
5
435 848

Výnosy
602

Tržby z predaja služieb

16 772

613

Zmena stavu zásob výrobkov

644

Úroky

649

Iné ostatné výnosy

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

691

Dotácie

368 237

Výnosy celkom

424 998

Výsledok hospodárenia po zdanení

-10 850

100
25
841
37 698
1 325
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Súvaha k 31. 12. 2009 (v EUR)
Aktíva
014

Oceniteľné práva

018

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

755

022

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

877

028

Drobný dlhodobý hmotný majetok

7 312

029

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

20 305

311

Pohľadávky z obchodného styku

10 623

315

Ostatné pohľadávky

335

Iné pohľadávky

336

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

341

Daňové pohľadávky

346

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 435 780
rozpočtom územnej samosprávy

211

Pokladnica

221

Bankové účty

381

Náklady budúcich období
Aktíva celkom

37 642

543
4 439
7
54

1 302
165 096
1 379
686 115

Pasíva
411

Základné imanie

94 760

428

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

- 3 051

431

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

-10 850

323

Krátkodobé rezervy

472

Záväzky zo sociálneho fondu

100

321

Záväzky z obchodného styku

16 202

331

Záväzky voči zamestnancom

2 349

379

Ostatné záväzky

5 219

384

Výnosy budúcich období

579 925

Pasíva celkom

686 115

1 461
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4. Personálne obsadenie RC SFPA
V roku 2009 pracovalo vo Výskumnom centre Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú
politiku, n. o., 13 zamestnancov.
Martin Angelovič, mladší výskumník; projekt Slovensko-ukrajinské výskumné a vzdelávacie
centrum (angelovic@sfpa.sk)
Vladimír Benč, vedúci výskumný pracovník, program Hospodárska a rozvojová politika
(benc@sfpa.sk)
Vladimír Bilčík, vedúci výskumný pracovník, program Európske štúdie (bilcik@sfpa.sk)
Peter Brezáni, editor: International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs; editor: Ročenka
zahraničnej politiky SR; editor: Newsletter SUREC; analytik, program Hospodárska
a rozvojová politika (brezani@sfpa.sk)
Alexander Duleba, riaditeľ; vedúci výskumný pracovník, program Východná Európa
(duleba@sfpa.sk)
Martin Firák, editor: Zahraničná politika (firak@sfpa.sk)
Martina Hanesová, mladšia výskumníčka; projekt Slovensko-ukrajinské výskumné
a vzdelávacie centrum (hanesova@sfpa.sk)
Jitka Ivančíková, projektová manažérka; projekt Slovensko-ukrajinské výskumné
a vzdelávacie centrum; projektová koordinátorka, program Hospodárska a rozvojová politika
(ivancikova@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

Katarína Sirá, asistentka projektu; projekt Slovensko-ukrajinské výskumné a vzdelávacie
centrum (sira@sfpa.sk)
Tomáš Strážay, vedúci výskumný pracovník, program Stredná a Juhovýchodná Európa;
editor: International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs (strazay@sfpa.sk)
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5. Správna rada RC SFPA
Predseda

Miroslav LAJČÁK
Minister zahraničných vecí SR (ex offo)

Podpredseda

Juraj STERN
Predseda Správnej rady SFPA

Členovia

Pavol DEMEŠ
Riaditeľ kancelárie German Marshall Fund of the U. S. pre strednú
a východnú Európu
Ján FIGEĽ
Člen Európskej komisie do septembra 2009; od 1.10.2009 predseda KDH
Rudolf CHMEL
Literárny vedec, bývalý veľvyslanec
Ján ŠOTH
Riaditeľ Odboru analýz a stratégie MZV SR (ex offo)
Marcel PEŠKO / Juraj SIVÁČEK
Vedúci Služobného úradu MZV SR (ex offo) (zmena na poste v auguste 2009)
Mária KRASNOHORSKÁ
Generálna riaditeľka Sekcie medzinárodných organizácií a rozvojovej pomoci
MZV SR (ex offo)
Juraj NOCIAR
Generálny riaditeľ Sekcie európskych záležitostí MZV SR (ex offo)
František ŠEBEJ
Zahraničnopolitický analytik
Magda VÁŠÁRYOVÁ
Poslankyňa Národnej rady SR
Peter WEISS
Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave
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