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ÚVOD

ROK 2017 HODNOTÍM AKO ÚSPEŠNÝ Z POHĽADU ROZVOJA NAŠEJ ČINNOSTI. POČET
PROJEKTOV, KTORÉ PRIEMERNE ROČNE REALIZUJEME, SA UŽ DLHODOBO
POHYBUJE OKOLO ČÍSLA 30. RASTIE POČET VÝSTUPOV – PODUJATÍ, KTORÉ
ORGANIZUJEME, I PUBLIKÁCIÍ, KTORÉ VYDÁVAME. DARÍ SA NÁM I V ZÍSKAVANÍ
A REALIZÁCII
ROZVOJOVÝCH
PROJEKTOV
V KRAJINÁCH
VÝCHODNÉHO
PARTNERSTVA A ZÁPADNÉHO BALKÁNU. ÚSPEŠNÍ SME I V ROZVÍJANÍ SPOLUPRÁCE
SO ZAHRANIČNÝMI PARTNERMI, NAJMÄ Z KRAJÍN V4 VĎAKA PROJEKTU THINK
VISEGRAD, KTORÝ KOORDINUJEME. ZVYŠUJEME POČET AKTIVÍT ZAMERANÝCH NA
PODPORU VEREJNEJ DISKUSIE O ZAHRANIČNEJ A EURÓPSKEJ POLITIKE SR,
ROZŠIRUJEME SPOLUPRÁCU SO STREDNÝMI I VYSOKÝMI ŠKOLAMI. NAPRIEK TOMU,
NEMÔŽEM HODNOTIŤ ROK 2017 AKO ÚSPEŠNÝ ROK ZAHRANIČNEJ POLITIKY SR.
NA JEDNEJ STRANE, SOM VEĽMI RÁD, ŽE SA NÁM PODARILO PO ROČNEJ PRESTÁVKE
ZNOVA V ROKU 2017 ZORGANIZOVAŤ V SPOLUPRÁCI S MZVAEZ SR ĎALŠÍ ROČNÍK
HODNOTIACEJ KONFERENCIE ZA ÚČASTI NAŠICH NAJVYŠŠÍCH ÚSTAVNÝCH
ČINITEĽOV, NA STRANE DRUHEJ, NETEŠÍ MA, ŽE MEDZI NIMI EXISTUJE ROZPOR
V PRÍSTUPE K ZÁSADNÝM OTÁZKAM ZAHRANIČNEJ POLITIKY SR. ICH ROZDIELNE
PRÍSTUPY A HODNOTENIA ZAZNELI I NA HODNOTIACEJ KONFERENCII, KTORÚ SME
ZORGANIZOVALI V MARCI, I V PRIEBEHU ĎALŠÍCH MESIACOV ROKU 2017. INÝMI
SLOVAMI, MINULÝ ROK PRINIESOL JEDNO ZÁVAŽNÉ ZISTENIE PRE ZAHRANIČNÚ
POLITIKU SR: STRATILI SME DOMÁCI KONSENZUS O JEJ PRIORITÁCH, NIEČO ČO SME
SI PO ROKU 1998 MYSLELI, ŽE SA UŽ NIKDY NEMÔŽE STAŤ. BOHUŽIAĽ, OPAK JE
REALITOU.
TOTO ZISTENIE NÁS VRACIA SPÄŤ DO 90. ROKOV. ZNOVA JE POTREBNÉ BUDOVAŤ
VNÚTORNÝ KONSENZUS O PRIORITÁCH ZAHRANIČNEJ POLITIKY SR NA ZÁKLADE
POZNANIA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV A KVALITNEJ VEREJNEJ DISKUSIE.
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE ZAHRANIČNÚ POLITIKU PRISPELA SVOJOU TROŠKOU
K VYTVORENIU ZAHRANIČNOPOLITICKÉHO KONSENZU V 90. ROKOCH. PEVNE
VERÍM, ŽE NAŠE AKTIVITY PRISPEJÚ I K JEHO OBNOVENIU V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ.
POKIAĽ CHCEME ŽIŤ V SLUŠNEJ KRAJINE, MÁ ZMYSEL SA O TO USILOVAŤ.

ALEXANDER DULEBA
RIADITEĽ RC SFPA
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A. SÚHRNNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI V ROKU 2017
Zhrnutie
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. (ďalej v texte RC SFPA)
v roku 2017 realizovalo 30 projektov, v rámci ktorých sa uskutočnilo 11 medzinárodných
konferencií, 12 medzinárodných workshopov a 2 domáce konferencie. Zároveň sme
zorganizovali 29 diskusných podujatí pre slovenskú verejnosť a 14 prednášok pre študentov
slovenských stredných a vysokých škôl.
RC SFPA vydalo v roku 2017 spolu 33 publikácií, vrátane Ročenky zahraničnej politiky SR 2016,
dve dvojčísla časopisu International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs) a 30 samostatných
publikácií, vrátane 12 publikácií v rámci edičnej série Štúdie k medzinárodným otázkam
a rovnaký počet pracovných zošitov k manažmentu slovensko-ukrajinskej hranice
a cezhraničnej spolupráce. Časopis Zahraničná politika vychádza od roku 2014 ako internetový
portál (http://zahranicnapolitika.dennikn.sk) venovaný aktuálnym otázkam medzinárodných
vzťahov a zahraničnej politiky SR.
Pre potreby Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) sme v roku
2017 vypracovali 5 analytických materiálov s odporúčaniami v rámci projektov podporených
dotačnou schémou ministerstva, vrátane odporúčaní pre ďalší rozvoj vzťahov s Nemeckom,
Českom, Poľskom, Ukrajinou a Ruskom, ktoré sme vypracovali na základe rokovaní
bilaterálnych diskusných fór. Bilaterálne diskusné fóra s uvedenými krajinami a Maďarskom sa
stali prínosným prvkom bilaterálnych vzťahov SR s týmito krajinami. Pre MZVaEZ SR sme
v roku 2017 vypracovali takisto návrh programových priorít predsedníctva SR v OBSE v roku
2019.
V rámci projektu Think Visegrad, ktorý RC SFPA koordinuje, boli v roku 2017 vypracované 4
dlhodobé, 12 krátkodobých analýz na základe objednávok ministerstiev zahraničných vecí
krajín predsedajúcich V4. V rámci toho istého projektu sme zorganizovali 8 štipendijných
pobytov pre expertov z tzv. nevyšehradskych krajín v krajinách V4. V rámci súvisiaceho
projektu Civil Servants Mobility Program podporeného Medzinárodným vyšehradskym
fondom sme zorganizovali študijné pobyty pre 24 expertov z Ukrajiny a 12 expertov zo Srbska.
Najväčší podiel na zvýšenom počte zorganizovaných odborných podujatí a vydaných publikácií
počas posledných dvoch rokov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi mali tri projekty
realizované v rámci programu SK08 Cezhraničná spolupráca medzi Slovenskom a Ukrajinou
financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR (CBC01014,
CBC01018 a CBC01017 – vedúca organizácia: Ministerstvo vnútra SR). Projekty boli zamerané
na zlepšovanie manažmentu slovensko-ukrajinskej hranice a rozvoj cezhraničnej spolupráce
medzi Slovenskom a Ukrajinou. Realizáciu projektov sme úspešne ukončili v roku 2017.
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Medzi vrcholné podujatia, ktoré sme zorganizovali v roku 2017, patril XVII. ročník Hodnotiacej
konferencie zahraničnej a európskej politiky SR za rok 2016, ktorá sa uskutočnila 10. marca za
účasti najvyšších ústavných činiteľov – prezidenta SR Andreja Kisku, predsedu vlády Roberta
Fica a predsedu NR SR Andreja Danka. Ďalším vrcholným podujatím bol 11. ročník
Stredoeurópskej energetickej konferencie (CEEC), ktorý bol spojený s 10. ročníkom
konferencie SET Plan 2017 pod záštitou Európskej komisie. Konferencia bola súčasťou
oficiálneho programu Estónskeho predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2017. Privítali
sme na nej takmer 400 účastníkov zo všetkých 28 členských krajín EÚ a 12 ďalších krajín.
Program trojdňovej konferencie pozostával z 10 hlavných panelov, 3 workshopov a 3
sprievodných podujatí. Na konferencii vystúpilo 74 popredných predstaviteľov energetického
sektora EÚ, vrátane podpredsedu EK pre Energetickú úniu Maroša Šefčoviča, generálneho
riaditeľa EK pre energetiku Dominiqua Ristori a ďalších predstaviteľov z vládnych inštitúcií,
vedy, mimovládnych organizácií a podnikateľských subjektov. Na podujatie sme dostali veľa
pozitívnych ohlasov od účastníkov i od partnerských inštitúcií.
Pravidelným výstupom RC SFPA je jesenná medzinárodná konferencia venovaná aktuálnym
témam vzťahov EÚ s krajinami východnej Európy. V roku 2017 sa konal jej 10. ročník pod
názvom Taking Stock of the Eastern Partnership: achievements, prospects and a role for the
V4. Cieľom konferencie bolo prediskutovať kľúčové politické otázky vzťahov EÚ s krajinami
východnej Európy a strategický rámec pre rozvoj Východného partnerstva. Na konferencii sa
zúčastnili štátni tajomníci ministerstiev zahraničných vecí SR, Moldavska a Gruzínska. Výstup
z konferencie sme mali možnosť predstaviť na sprievodnom podujatí 5. samitu Východného
partnerstva, ktoré sme spoluorganizovali v spolupráci s European Endowment for Democracy
v Bruseli 23. novembra 2017.
Tradičnou sa stala i medzinárodná konferencia na aktuálne témy európskej integrácie. V roku
2017 sa uskutočnilo jej dvanáste pokračovanie pod názvom EÚ v roku 2017: ako zaistiť lepšiu
budúcnosť Európy? za účasti podpredsedu vlády SR Petra Pellegriniho a podpredsedu
Európskej komisie Maroša Šefčoviča a popredných domácich i zahraničných expertov na
otázky inštitúcií a politík EÚ. Významným príspevkom do slovenskej verejnej diskusie o EÚ a jej
politikách je projekt Café Európa, v rámci ktorého sme v roku 2017 zorganizovali 29 verejných
diskusných podujatí na témy súvisiace s vývinom inštitúcií a politikami EÚ v Bratislave, Banskej
Bystrici, Košiciach, Prešove a v Žiline.
V roku 2017 sme nadviazali na novú oblasť našich aktivít, ktoré realizujeme v spolupráci so
strednými a vysokými školy. Aktivity sú zamerané na boj s extrémizmom a šírením
dezinformácií na internete a sociálnych sieťach. V rámci projektov Zbližovanie susedov:
Ukrajina na ceste do Európy a Európa v nás sme zorganizovali 14 prednášok pre študentov
stredných a vysokých škôl zameraných na vysvetľovanie základných súvislostí
medzinárodných vzťahov, ktoré sa stali predmetom dezinformačných kampaní. V rámci
projektu Slovenské fórum proti propagande sme vypracovali 47 mediálnych príspevkov
reagujúcich na najčastejšie sa opakujúce dezinformácie týkajúce sa zahraničnej politiky SR.
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V roku 2017 sme zrealizovali rozvojové projekty s podporou SlovakAid v Gruzínsku,
Moldavsku, Ukrajine a Kosove. V Gruzínsku sme finalizovali realizáciu projektu Národný
konvent o EÚ v spolupráci s národnými partnermi - Levan Mikeladze Foundation a MZV
Gruzínska. Začali sme realizovať nový rozvojový projekt Gagauzian Modernization Convention
zameraný na zvýšenie participácie mladých lídrov pri tvorbe verejných politík Gagauzskej
autonómie v Moldavsku, ktorý realizujeme s podporou EuropAid a SlovakAid. V uvedených
krajinách sa podarilo prostredníctvom projektu Národný konvent o EÚ resp. použitím jeho
know how inštitucionalizovať verejnú debatu o otázkach integrácie do EÚ na báze partnerstva
vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií; posilniť expertné kapacity
vládneho i mimovládneho sektora v týchto krajinách v témach týkajúcich sa fungovania
inštitúcií a legislatívy EÚ; zapojiť širšiu verejnosť vrátane regionálnych zástupcov do tvorby
národných politík a pozícií v agende európskej integrácie prostredníctvom vytvorenia
národných sektorových EÚ komunít, a takisto sa podarilo zabezpečiť transfer slovenského
know-how z oblasti budovania demokratických inštitúcií, reforiem a harmonizácie národnej
legislatívy s legislatívou EÚ. Projekt je významným príspevkom do rozvoja bilaterálnych
vzťahov SR s uvedenými krajinami.
Medzi kľúčové rozvojové projekty v roku 2017 patril i projekt Budovanie kapacít pre reformu
energetického sektora Ukrajiny, na ktorý sa nám podarilo zdvojnásobiť financovanie a predĺžiť
projektové obdobie do septembra 2017. K zdrojom poskytnutým SlovakAid sme získali
podporu USAID v rámci programu Emerging Donors Challenge Fund. V rámci projektu sme
zorganizovali prezentáciu úspešných slovenských projektov v oblasti energetickej efektívnosti
na komunálnej úrovni v Dnipre a Černihove, a týždňový tréning pre 20 zástupcov ukrajinských
miest v SR.
Podrobný prehľad uskutočnených projektov RC SFPA a ich výstupov v roku 2017 sa nachádza
v ďalších častiach tejto správy.

6
VÝSKUMNÉ CENTRUM SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE ZAHRANIČNÚ POLITIKU

I. Výskumné programy a odborné podujatia
1. Európske záležitosti

Názov projektu

EÚ v roku 2017: ako zaistiť lepšiu budúcnosť Európy?

Koordinátor

Vladimír Bilčík

Partneri

Zastúpenie EK v SR, Nadácia Friedricha Eberta, MZVaEZ, EurActiv.sk

Náklady projektu

8 289 eur (spolufinancované Zastúpením EK a Nadáciou Friedricha
Eberta)

Charakteristika

19. júna 2017 sa uskutočnil 12. ročník pravidelnej konferencie RC SFPA
o stave EÚ a jej budúcnosti v kontexte diskusie o budúcnosti Európy,
ktorú spustila Európska komisia v marci 2017, a na ktorú významne
vplýva rozloženie politických síl po viacerých národných voľbách vrátane
voľby nového francúzskeho prezidenta Macrona. V rámci konferencie
sa uskutočnila moderovaná diskusia podpredsedu EK Maroša Šefčoviča
a podpredsedu vlády SR pre investície a informačnú spoločnosť Petra
Pellegriniho,
ktorí
diskutovali
o strategických
problémoch
a hospodárskych príležitostiach pre EÚ. V rámci prvého panelu vystúpil
poslanec EP Richard Sulík, ako aj experti a diplomati, ktorí diskutovali
o dôsledkoch brexitu, migrácii, stave eurozóny, spoločného trhu
a možnej reforme EÚ po francúzskych a nemeckých voľbách. Druhý
panel sa zameral na diskusiu o reformnom potenciáli a prioritách
Slovenska, aj na základe pravidelnej správy EK. Konkrétne výstupy
a hlavné závery konferencie sme komunikovali prostredníctvom článkov
na portáli EurActiv.sk.

Výstup

medzinárodná konferencia, Bratislava (kongresová sála MZVaEZ), 19.
jún 2017. Výber mediálnych ohlasov (špeciál EurActiv.sk):
https://sk.euractiv.eu/wp-content/uploads/sites/8/specialreport/SLOVENSKO_JADRO_EU.pdf

Názov projektu

VI. Slovensko-nemecká reflexná skupina

Koordinátor

Vladimír Bilčík

Partneri

MZVaEZ, Stiftung Wissenschaft und Politik, Nadácia Friedricha Eberta
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Náklady projektu

1 677 eur (spolufinancované Nadáciou Friedricha Eberta
a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR)

Charakteristika

20. – 21. júna 2017 sa v Berlíne uskutočnilo šieste stretnutie slovenskonemeckej reflexnej skupiny, ktorej cieľom je podporiť otvorenú diskusiu
(Chatham House Rule) expertov a praktikov o prioritách a záujmoch
oboch krajín v EÚ. Za účasti diplomatov a odborníkov oboch krajín sa
konala veľmi otvorená diskusia o strategických problémoch európskej
politiky
a európskej
budúcnosti
v kontexte
prebiehajúceho
predsedníctva SR v Rade EÚ. Účastníci sa intenzívne venovali
strategickej diskusii o budúcnosti EÚ, flexibilnej integrácii, populizmu
v strednej Európe a východnej politike EÚ. Podujatie uzavreli štátny
tajomník Ivan Korčok a nemecký štátny tajomník Michael Roth
a zúčastnili sa ho viacerí diplomati a experti z Berlína a takmer desiatka
praktikov a diplomatov zo SR. Diskusia bola aj o budúcom postavení
reflexnej skupiny v rámci nového štruktúrovaného dialógu medzi
oboma krajinami, pričom táto skupina by mala mať úlohu rámcovať
štruktúrovaný dialóg strategickými, prierezovými témami.

Výstup

Výstupom projektu bola interná správa pre MZVaEZ o priebehu,
záveroch a odporúčaniach z diskusie. Vzhľadom na povahu podujatia
(Chatham House Rule) je výstup neverejný.

Názov projektu

Café Európa

Koordinátori

Vladimír Bilčík, Patrik Kováč, Tomáš Madleňák, Štefan Bako

Podpora

Zastúpenie Európskej komisie v SR

Partneri

Nadácia Hansa Seidla, SME, EurActiv.sk

Náklady projektu

58 880 eur (projekt SFPA financovaný Zastúpením EK)

Charakteristika

Cieľom projektu Café Európa je vytvoriť priestor na verejnú diskusiu
o aktuálnych otázkach európskych politík, ktoré majú dosah na život
občanov SR. Debaty Café Európa sú určené pre širokú verejnosť a ich
cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané
otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov. Formát pravidelných
diskusií vznikol pod patronátom Zastúpenia Európskej komisie na
Slovensku v roku 2010. Od roku 2014 je realizátorom projektu SFPA
v spolupráci s RC SFPA.
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Výstupy

V roku 2017 sa uskutočnilo 29 diskusií v piatich mestách (Banská
Bystrica, Bratislava, Košice, Prešov, Žilina):
7. 2. 2017 – BA: Prežije EÚ? (Dušan Chrenek, Zuzana Gábrižová, Jozef
Bátora)
14. 2. 2017 – PO: Aký obchvat potrebuje Prešov? (Ladislav Dudáš, Štefan
Kužma, Ján Kovalčík)
15. 2. 2017 – ZA: Ako zastaviť korupciu? (Pavol Lacko, Pavol Baboš)
7. 3. 2017 – BA: Kto garantuje európsku bezpečnosť? (Juraj Droba, Lukáš
Parízek, Róbert Ondrejcsák)
14. 3. 2017 – KE: Kto sú dnešní extrémisti? (Arpád Šoltézs, Pavol Draxler)
28. 3. 2017 – BB: Ako sa menia vzťahy EÚ-USA-Rusko? (Alexander
Duleba, Dušan Kováčik)
4. 4. 2017 – BA: Kradne nám korupcia eurofondy? (Pavol Sibyla, Peter
Pellegrini)
5. 4. 2017 – ZA: Ako (ne)riešiť integráciu Rómov? (Martin Brňak, Ábel
Ravasz, Klára Orgovánová)
19. 4. 2017 – KE: Dni Ukrajiny - Ukrajina očami Slovákov (Alexander
Duleba, Stanislava Harakotová)
25. 4. 2017 – PO: Zo školskej lavice k extrémnej pravici? (Zuzana
Zimenová, Juraj Čokyna)
7. 5. 2017 – BA: Európa na rázcestí (Dušan Chrenek, Radovan Geist,
František Šebej, Mária Malová)
16. 5. 2017 – KE: Čo čaká Slovákov po brexite? (Vladimír Bilčík, Andrej
Matišák)
23. 5. 2017 – BB: Slovensko a Európa po francúzskych voľbách (Matúš
Krčmárik, Mária Krasnohorská)
30. 5. 2017 – PO: Chudoba v zabudnutých regiónoch (Anton Marcinčin,
Attila Agócs, Marek Rakoš)
6. 6. 2017 – BA: Hrozí ďalšia vojna na Balkáne? (Rastislav Kostilník,
Tomáš Strážay)
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7. 6. 2017 – ZA: Prečo sú hulváti úspešní v politike? (Darina Malová,
Robert Žanony)
12. 9. 2017 – KE: Ako vyrovnať platy medzi východom a západom?
(Zoroslav Smolinský, Ľudmila Majláthová)
20. 9. 2017 – ZA: Európska budúcnosť Česka a Slovenska (Pavel Šaradín,
Patrik Eichler, Juraj Buzalka, Zuzana Kepplová)
26. 9. 2017 – BB: Európa po nemeckých voľbách (Marek Lenč, Tibor
Macák, Barbora Kollárová)
28. 9. 2017 – BA: Ako 30 rokov Erasmu zmenilo Európu? (Maroš
Šefčovič, Mária Gajarská, Norbert Werner, Gabriela Čepičanová)
10. 10. 2017 – BA: Čo ponúka Slovensko pre obranu Európy? (Róbert
Ondrejcsák, Anton Hrnko, Ľubomír Galko)
17. 10. 2017 – PO: Slováci a práca v zahraničí (Jozef Kollár, Ivan Rusko,
Lucia Sabová Danková, Pavol Hudák)
18. 10. 2017 – ZA: Sexuálne menšiny v EÚ a na Slovensku (Ondrej
Prostredník, Branislav Ondrášik)
24. 10. 2017 – BB: Keď vládnu extrémisti (Martin Klus, Zuzana Gábrižová,
Dušan Chrenek)
8. 11. 2017 – BA: Aké je miesto Slovenska v EÚ? (Dušan Chrenek, Ivan
Korčok, Miroslav Beblavý)
14. 11. 2017 – KE: Sme pripravení na život bez eurofondov? (Rastislav
Trnka, Kvetoslav Kmec, Samuel Arbe)
21. 11. 2017 – BB: Nová česká vláda a budúcnosť V4 (Tomáš Strážay,
Magda Vášaryová)
5. 12. 2017 – BA: Čo ďalej s eurozónou? (Michal Polák, Dušan Chrenek,
Juraj Karpiš)
12. 12. 2017 – PO: Má Ukrajina európsku budúcnosť? (Karel Hirman,
Michal Cirner, Vladimír Bilčík)
Videá z diskusií sú prístupné na internetovej stránke projektu:
http://cafeeuropa.sk/
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Názov projektu

Európa v nás

Koordinátor

Tomáš Madleňák

Podpora

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Náklady projektu

5 061 eur

Charakteristika

V priebehu roka 2017 sa uskutočnilo 12 prednášok na stredných školách
zameraných na aktuálne témy zahraničnej politiky a najmä na charakter
medzinárodných a nadnárodných organizácií, ktorých je Slovenská
republika členom. Projekt bol podporený v rámci výzvy zameranej na
boj proti extrémizmu. Nakoľko súčasný extrémizmus a neonacizmus ide
spravidla ruka v ruke so spochybňovaním nášho členstva v NATO a EÚ,
paradoxne nazývajúc tieto združenia fašistickými a nedemokratickými,
prednášky mali za cieľ študentom podať objektívne informácie o týchto
združeniach, ich význame, reálnom fungovaní, aby ich spravili
rezistentnejšími voči takýmto dezinformáciám a manipulácii.

Výstup

V rámci projektu bolo v roku 2017 uskutočnených 12 prednášok:
7.11., Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec, téma NATO (prednášal Dušan
Fischer)
8.11., Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec, téma EÚ - základné hodnoty
(prednášal Tomáš Madleňák)
8.11., Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec, téma Rada Európy (prednášal
Štefan Bako)
16.11., Spojená škola Slančíkovej 2, Nitra, téma Rada Európy (prednášal
Štefan Bako)
4.12., SPŠ elektrotechnická Košice, téma EÚ - základné hodnoty
(prednášal Tomáš Madleňák)
5.12., SOŠ služieb Levice, téma EÚ - základné hodnoty (prednášal Tomáš
Madleňák)
6.12., Súkromná odborná stredná škola dizajnu BA, téma EÚ - základné
hodnoty (prednášal Tomáš Madleňák)
17.12., SOŠ obchodu a služieb Sobrance, téma EÚ - inštitúcie (prednášal
Patrik Kováč)
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17.12, Gymnázium vo Vranove nad Topľou, téma EÚ - inštitúcie
(prednášal Patrik Kováč)
19.12., Gymnázium Medzilaborce, téma NATO (prednášal Dušan
Fischer)
19.12., SOŠ obchodu a služieb Púchov, téma Rada Európy (prednášal
Štefan Bako)
20.12., Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín, téma EÚ-základné hodnoty
(prednášal Tomáš Madleňák)
Z jednotlivých prednášok bolo vytvorených 12 video nahrávok a
vytvorené ilustračné fotografie. Všetky sú dostupné na
http://www.sfpa.sk/projects/europa-v-nas-prednaskovy-cyklus-postrednych-skolach/

2. Medzinárodná bezpečnosť

Názov projektu

USA a EÚ: rok po prezidentských voľbách

Koordinátor

Dušan Fischer

Podpora

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Náklady projektu

2 460 eur

Charakteristika

Hlavným cieľom projektu bolo posilnenie súdržnosti transatlantických
vzťahov a transatlantickej bezpečnosti v súvislosti s novým prezidentom
USA prostredníctvom analýzy súčasného stavu a série odporúčaní, ktoré
boli vypracované a distribuované ku koncu projektu. Prvým čiastkovým
cieľom bolo zhodnotenie situácie americkej zahraničnej politiky voči
Európskej únii, krajinám Blízkeho východu, a Rusku rok po
prezidentských voľbách. Cieľom bolo zamerať sa na témy, ktoré sú
spoločné pre jednotlivé vzťahy a analyzovať ich dopad na vzťahy medzi
USA a EÚ. Druhým čiastkovým cieľom, ktorý prispel k naplneniu
hlavného cieľa bolo vyhotovenie odporúčaní pre predstaviteľov SR,
ktoré poslúžia ako náčrt budúcnosti transatlantických vzťahov a
transatlantickej bezpečnosti.
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Výstupy

Konferencia (okrúhly stôl), 8.11.2017,
Séria odporúčaní v elektronickej forme.

Názov projektu

Zvyšovanie informovanosti slovenskej verejnosti o predsedníctve SR
v OBSE

Koordinátor

Samuel Goda

Partneri

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Nadácia
Friedricha Eberta

Náklady projektu

2 420 eur (spolufinancované Ministerstvom zahraničných
a európskych záležitostí SR a Nadáciou Friedricha Eberta)

Charakteristika

Zámerom projektu bolo zvýšovanie povedomia širšej verejnosti o OBSE
a pokračovanie v dialógu ohľadom zapojenia sa SR do aktivít OBSE,
formovanie agendy budúceho predsedníctva v OBSE v roku 2019
a budúcnosti OBSE ako takej. V rámci projektu sme sa snažili využívať
populárnejšie výstupy, či už to bolo publikovanie náučno-populárnych
textov prostredníctvom online médií, prednášok na vysokých školách
a tiež usporiadanie medzinárodného semináru so zástupcami z OSCE
Network of Think Tanks and Academic Institutions.

Výstupy

medzinárodný workshop Considering Previous Experience, Discussing
Slovak Priorities. Brainstorming Meeting of Slovak OSCE Chairmanship
Task Force, Civil Society, OSCE and Centre for OSCE Research
representatives, ktorý sa konal dňa 6.novembra 2017 na Ministerstve
zahraničných vecí a európskych záležitostí

vecí

dve prednášky pre vysokoškolských študentov na Fakulte politických
vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici dňa 7.2.2018
a na Fakulte medzinárodných vzťahov EUBA dňa 27.2.2018
publikované dva náučno-populárne texty na webzine Zahraničná
politika: „Slovensko po prvýkrát na čele OBSE – najväčšej regionálnej
bezpečnostnej organizácie“ publikovaný dňa 30.12.2017 a „Kontrola
zbraní ako najväčšia výzva súčasného bezpečnostného prostredia“
publikovaný dňa 05.03.2018
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Názov projektu

Zbližovanie susedov: Ukrajina na ceste do Európy

Koordinátor

Dušan Fischer

Podpora

Veľvyslanectvo USA v Bratislave

Náklady projektu

12 402 eur (financované Veľvyslanectvom USA v Bratislave)

Charakteristika

Projekt (realizácia začala v roku 2016) sa zameriaval na riešenie dvoch
kľúčových vecí - propaganda a extrémizmus. Tieto otázky sa riešili v
plnom rozsahu tým prostredníctvom interaktívnych seminárov s
analytikmi a lídrami občianskej spoločnosti, ktoré sa zaoberajú oboma
otázkami. Prednášajúci pochádzali z Ukrajiny, aby sa okrem odbornosti
zabezpečila aj autenticita ich výstupov. Počas seminárov mohli študenti
porovnať úsilie a prístupy oboch krajín k riešeniu kľúčových problémov
dneška. Cieľom projektu bolo odstrániť medzeru v poznatkoch a pomôcť
vytvoriť dobre informovanú skupinu budúcich lídrov Slovenska.

Výstupy

Skupina na Facebook-u „Viac o Ukrajine“
Zoznam prednášok:
24.04.2017, Olga Iurková, Debunking lies and stopping fakes: lessons
from Ukraine, Gymnázium Dubnica nad Váhom
25.04.2017, Ľudmila Verbická, O Ukrajine, Gymnázium A. H. Škultétyho,
Veľký Krtíš
27.04.2017, Yevgeniya Tyukhtenko, Exposing and Countering Fake News
About Ukraine in Russian Media, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu,
Sučany
05.06.2017, Maryna Vorotnyuk, Russian Disinformation in Ukraine – the
European Context / Ruské dezinformácie na Ukrajine – Európsky
kontext, Gymnázium duklianských hrdinov, Svidník
06.06.2017, Maryna Vorotnyuk, Russian Disinformation in Ukraine – the
European Context / Ruské dezinformácie na Ukrajine – Európsky
kontext, Gymnázium Snina
12.06.2017, Ľudmila Verbická, O Ukrajine, 1. Súkromná obchodná
akadémia, Nitra
15.06.2017, Ľudmila Verbická, O Ukrajine, Gymnázium 17. novembra,
Topoľčany
14
VÝSKUMNÉ CENTRUM SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE ZAHRANIČNÚ POLITIKU

12.12.2017, Ľudmila Verbická, O Ukrajine, Gymnázium, Levice
21.12.2017, Ľudmila Verbická, O Ukrajine, Gymnázium, Hlohovec
22.12.2017, Ľudmila Verbická, O Ukrajine, Gymnázium, Bratislava
Viac o projekte na http://www.sfpa.sk/projects/clinching-neighborsukraine-the-path-into-europe/

Názov projektu

Slovenské fórum proti propagande

Koordinátor

Dušan Fischer

Podpora

Nadácia Open Society Fund Praha

Náklady projektu

15 586 eur (financované Nadáciou Open Society Fund Praha)

Charakteristika

Projekt bol zameraný na profesionalizáciu a zvýšenie spoločenského
dopadu aktivít už existujúceho Slovenského fóra proti propagande,
ktoré sa stretáva na úrovni predstaviteľov mimovládnych organizácií,
štátnych inštitúcií, médií, bloggerov, súkromných firiem, kultúrnej a
kreatívnej komunity, akademických inštitúcií a občianskych aktivistov.
Fórum vytvára v slovensko-českom priestore jedinečný priestor pre
dialóg, inšpiráciu, výmenu skúseností a vzájomné zosieťovanie aktérov
zo všetkých spoločenských sfér. Rovnako sa projekt sústredil na
posilnenie informovanosti a kapacít v boji proti radikalizácii. Projekt mal
za cieľ organizačne a odborne zabezpečiť pôsobenie Fóra, koordinovať
a zároveň sprofesionálniť jeho výstupy, a tým docieliť ich dostupnosť
širšej verejnosti, politikom a ústredným orgánom štátnej správy.

Výstupy

Tematické analýzy:
Extrémizmus a radikalizmus: výzva pre výchovu a vzdelávanie na
Slovensku, 8.2.2017, https://goo.gl/YzmdMd
Učiace sa Slovensko, 15.5.2017, https://goo.gl/vfyYpQ; 11.5.2017
https://goo.gl/GTYbWG
Demokratické voľby pod paľbou, 19.7.2017, https://goo.gl/qcsz2v
Mediálne brífingy
Príspevky do médií:
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Soči, Irkutsk a finále Ruska. Juraj Mesík 27.1.2017, ttps://goo.gl/cv1JqS
Pôjde NATO do vojny s Ruskom? Nezmysel. Martin Kugla 13.2.2017
https://goo.gl/wYYbPb
Slovensko opúšťa EÚ, tvrdili v Rusku s nadšením. Grigorij Mesežnikov
9.3.2017, https://goo.gl/V8hMu1
Nádej v boji proti extrémizmu? Musí prísť aj spoločenská zmena. Daniel
Milo 3.2.2017, https://goo.gl/eXoTTt
Ako Sputnik zaujato píše o francúzskych voľbách. Miroslav Čaplovič
7.4.2017, https://goo.gl/Cz9HDe
Skutočnou hrozbou pre Slovensko sú frustrovaní bývalí vojaci, hrozia
vojenským pučom. Radovan Bránik 16.2.2017 https://goo.gl/YDFG4S
Bývalý demokrat Ján Čarnogurský.
https://goo.gl/FMusVF
Týždeň lásky, úcty
https://goo.gl/NQHPN6

a dialógu.

Mário Nicolini 14.3.2017,

Mário

Nicolini

16.3.2017,

Tešíme sa na vás, fakt! Igor Slobodník 26.5.2017, https://goo.gl/L4pndy
Ako medvedík obyčajný nakopal ruského medveďa. Juraj Mesík
18.6.2017, https://goo.gl/x4gDr5
Potreba obrany na národnej, európskej a transatlantickej úrovni. Daniel
Šmihula 21.6.2017, https://goo.gl/qsBRpX
Obete komunizmu spôsobili zločinci, uchovajme v pamäti. Marcel
Mikolášik 22.6.2017, https://goo.gl/kx2vtb
Macron je Európan, a čo ďalej? Miroslav Čaplovič 26.6.2017
https://goo.gl/Yrycf9
Neznesiteľná ľahkosť dobrovoľníctva v Ružinove. Jana Poláčiková
3.7.2017 https://goo.gl/oiWe6d
Nové hrozby: Slovensko mení bezpečnostnú stratégiu. Miroslav Čaplovič
4.7.2017 https://goo.gl/KuDzmP
Timothy Snyder: O dejinnej zodpovednosti Nemecka za Ukrajinu. Igor
Slobodník 27.7.2017 https://goo.gl/kMeJNs
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YouTube (SK titulky) 19.7.2017 https://goo.gl/2js6RM
Začína sa Gruzínsko prikláňať k Rusku? Tomáš Baranec 27.7.2017
https://goo.gl/Rec9Jq
Rusko je nepriateľ. No nemusí to tak byť navždy. Matej Kandrík 4.8.2017
https://goo.gl/jLT5zn
Ako žiaci z Markušoviec napísali knihu. Tomáš Horváth 11.8.2017
https://goo.gl/83j2ju
Štát musí budovať bariéry proti dezinformáciám. Andrej Matišák,
Miroslav Čaplovič 31.8.2017 https://goo.gl/yoGGE1
Falošné správy balamutia najmä tých, čo trávia veľa času na internete.
Miroslav Čaplovič 31.8.2017 https://goo.gl/yqv7wY
Stane sa z politiky
https://goo.gl/VucVfj

reality

šou?

Marek

Degro

1.9.2017,

Každý má právo na názor, ale nie na rovnako veľký megafón. Jakub Janda
13.9.2017, https://goo.gl/ac9Tr7
Treba sa pozerať aj mimo priestor medzi Tatrami a Dunajom. Katarína
Mathernová 4.10.2017, https://goo.gl/dWUScY
Demokracia a extrémizmus. Grigorij Mesežnikov, Radovan Bránik, Péter
Hunčík, 2.10.2017, https://goo.gl/CTAEBT
Čo vo Švédsku zlyhalo, na Slovensku výborne funguje. Kremeľ
informačnú vojnu šije na mieru rôznym krajinám. Tomáš Čižik
13.10.2017 https://goo.gl/mFDwU5
Ukrajina chce svoj
https://goo.gl/Y6TAuY

jazyk

naspäť.

Ľudmila

Zima

5.10.2017

Eurozónu sme zachránili, žiadna apokalypsa neprišla. Dušan Chrenek
12.10.2017 https://goo.gl/TUFdis
Kotlebovci na sebe naozaj makajú. Radovan Bránik 26.10.2017
https://goo.gl/zfkg9Z
Voliči chcú inú politiku. Samo Marec 6.11.2017, https://goo.gl/M2efSc
Balkán je naša zabudnutá priorita. Matej Kandrík 1.11.2017,
https://goo.gl/VBJnMe
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V ĽSNS sa chystá zvolanie mimoriadneho snemu, chcú tam presadiť
výmenu vedenia. Radovan Bránik 10.11.2017, https://goo.gl/yD4Ggp
Česká pozícia voči Rusku: starý dobrý priateľ alebo hrozba? Markéta
Krejčí 12.11.2017, https://goo.gl/xv1Nd8
November je skvelý príbeh, len ho musíme vedieť podať. Mário Nicolini
SME 16.11.2017, https://goo.gl/9Eismj
Slovenské deti v školách nie sú ani konkurencieschopné, ani šťastné.
Jana Poláčiková 21.11.2017, https://goo.gl/YNugTg
Slovensko vo vedeckej činnosti zaostáva. V podstate vo všetkom. Jana
Poláčiková, Financial Report, 21.11.2017 https://goo.gl/H9HNNq
Ako preniknúť do bubliny dezinformačných webov? Markéta Krejčí
27.11.2017 https://goo.gl/KRV2ac
Totality
v kontajneri.
https://goo.gl/EhQAmv

Marek

Degro

SME

30.11.2017,

Kremeľ a dezinformačná bublina. Markéta Krejčí, Pravda 1.12.2017
https://goo.gl/XMkofU
Zakopnime o príbeh v chodníku. Andrej Čierny, Jakub Lunter 1.12.2017
https://goo.gl/J31Yp4
Mäkkú silu Západu vystriedala ostrá sila z Ruska. Grigorij Mesežnikov
SME 6.12.2017 https://goo.gl/XRrddC
Ako poraziť postpravdu? Učte sa od Ukrajincov. Kyryl Hovorun, Ľudmila
Zima 9.12.2017 https://goo.gl/3wqWpx
Internet zmenil náš svet. Obráti ho naruby? Tomáš Kriššák 10.12.2017
https://goo.gl/PdX24N
Ako bratislavskí deviataci išli hľadať porozumenie do Markušoviec.
Tomáš Horváth 11.12.2017, https://goo.gl/LhHaZH
Talking points:
Mýty o Ukrajine. Ľudmila Zima 27.6.2017 https://goo.gl/rtLxe6,
27.6.2017 https://goo.gl/6FgD6b, 19.10.2017 https://goo.gl/qBGaF9
Ruský slon - náš vzor? Radšej porozmýšľaj! Juraj Mesík 27.10.2017
https://goo.gl/YEGAfD, 24.7.2017 https://goo.gl/KTQdtd
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Rozprávky ruskej propagandy v strednej Európe: Liberálna demokracia,
slovanské bratstvo a úloha Západu. Grigorij Mesežnikov 28.9.2017
https://goo.gl/MMSuJ7, 28.9.2017 https://goo.gl/YZEFQd
Fejková minulosť je horšia ako fejkové správy. Marcel Mikolášik,
4.10.2017 https://goo.gl/RJGkSj, 30.9.2017 https://goo.gl/p6jXdu
Mýty o islame - dva pohľady. Jozef Lenč 3.11.2017
https://goo.gl/gaR7jT, Salah Mehager 7.11.2017 https://goo.gl/66eeEa
Prečo sme Západ. Ján Farkaš 18.11.2017 https://goo.gl/mXA1UJ
8.11.2017 https://goo.gl/tnoqzi
Mýty o Amerike. Dušan Fischer 2.12.2017 https://goo.gl/sUyVJz,
30.11.2017 https://goo.gl/8BH9X4
Mýty a fakty o vzdelávaní. Jana Poláčiková 18.12.2017, 15.12.2017
https://goo.gl/kbLTcc
Mýty o Ukrajine II.
https://goo.gl/Mdynru

Ľudmila

Mýty
o Židoch.
Mário
https://goo.gl/7emSDG

Zima

Nicolini

21.12.2017,

28.12.2017,

15.12.2017,

15.12.2017,

3. Stredná a juhovýchodná Európa

Názov projektu

Think Visegrad. V4 Think Tank Platform

Koordinátori

Tomáš Strážay, Patrik Kováč

Partneri

Medzinárodný vyšehrádsky fond, Globsec Policy Institute / Central
European Policy Institute (SK), Centrum východných štúdií (Centre for
Eastern Studies) (PL), Europeum (CZ), Poľský inštitút medzinárodných
vzťahov (PISM) (PL), Ústav medzinárodných vzťahov, Praha (CZ),
Centrum pre euroatlantickú integráciu a demokraciu (Center for EuroAtlantic Integration and Democracy) (HU), Maďarský inštitút
medzinárodných vzťahov a obchodu (Institute for Foreign Affairs and
Trade (HU)

Náklady projektu

85 920 eur z grantu IVF
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Charakteristika

V rámci projektu bola vytvorená platforma vyšehradských think-tankov
pre štruktúrovaný dialóg o prioritných otázkach regionálnej spolupráce
v rámci V4. Cieľom platformy je vypracovávať dlhodobé a krátkodobé
analýzy, vrátane odporúčaní, pre predsedajúcu krajinu V4, vlády krajín
V4, respektíve Medzinárodný vyšehradský fond. Platforma má otvorený
charakter, pričom jej jadro tvorí osem zakladajúcich členov. Ďalším
cieľom projektu je posilniť kontakty s partnermi mimo V4
prostredníctvom poskytovania pobytových štipendií pre expertov
z nevyšehradských krajín v partnerských inštitútoch V4. Projekt sa začal
realizovať v septembri 2012.
V roku 2017 bola implementovaná druhá pilotná fáza projektu Think
Visegrad in Brussels, zameraná na spoluprácu a spoločnú prezentáciu
think tankov V4 v Bruseli. Lídrom tohto projektu je EUROPEUM Institut
pro evropskou politiku.
Viac informácií o projekte je k dispozícii na webovej stránke:
https://think.visegradfund.org/.

Výstupy za rok 2017 4 dlhodobé analýzy
12 krátkodobých analýz
8 pobytových štipendií pre expertov z nevyšehradských krajín
Platforma Think Visegrad sa tiež podieľala na organizovaní konferencie:
Polish V4 Presidency Think Tank Community and Journalist Mid-Term
Meeting, ktorá sa konala 21. 4. 2017 v Zakopanom (viac informácií na
https://www.osw.waw.pl/en/wydarzenia/polish-v4-presidency-thinktank-community-journalist-mid-term-meeting).

Názov projektu

Civil Servants Mobility Program

Koordinátori

Tomáš Strážay, Patrik Kováč

Partneri

Medzinárodný vyšehrádsky fond, Globsec Policy Institute / Central
European Policy Institute (SK), Centrum východných štúdií (Centre for
Eastern Studies) (PL), Europeum (CZ), Poľský inštitút medzinárodných
vzťahov (PISM) (PL), Ústav medzinárodných vzťahov, Praha (CZ),
Centrum pre euroatlantickú integráciu a demokraciu (Center for EuroAtlantic Integration and Democracy (HU), Maďarský inštitút
medzinárodných vzťahov/Maďarský inštitút medzinárodných vzťahov
a obchodu (Institute for Foreign Affairs and Trade) (HU)
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Náklady projektu

74 354 eur z grantu IVF

Charakteristika

Osobitný program IVF, ktorého cieľom je vzdelávanie zástupcov verejnej
správy krajín Východného partnerstva a západného Balkánu
prostredníctvom organizovania študijných pobytov v krajinách V4
zameraných na štúdium skúseností v oblasti príslušných sektorových
reforiem a harmonizácie národnej legislatívy s legislatívou EÚ. Pobyty
organizuje konzorcium V4 Think Tank Platform a konajú sa súbežne vo
všetkých krajinách V4. Stáží sa zúčastnilo spolu 24 expertov z Ukrajiny
(6+6+6+6) a 12 expertov zo Srbska (3+3+3+3). RC SFPA bolo nielen
technickým koordinátorom celého projektu, ale podieľalo sa aj na
príprave programu pre skupinu 6 ukrajinských expertov, ktorý bol
zameraný na problematiku reformy bezpečnostného sektora.

Výstupy

študijné pobyty pre 24 expertov z Ukrajiny a 12 expertov zo Srbska
zorganizovanie študijného programu pre týždenný pobyt 6 expertov
z Ukrajiny na Slovensku, téma: reforma bezpečnostného sektora –
vnútorné aspekty

Názov projektu

VIII. Slovensko-české diskusné fórum

Koordinátor

Tomáš Strážay

Partneri

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

Náklady projektu

1 790 eur z dotácie MZVaEZ SR

Charakteristika

V poradí ôsme slovensko-české bilaterálne fórum sa konalo 15.
novembra 2017 v Holíči. Z tematického hľadiska bolo členené na dva
bloky, pričom prvý z nich sa zameral na aktuálne výzvy, ktorým čelí SR
a ČR v EÚ. Druhý tematický blok bol venovaný problematike
regionálnych iniciatív v strednej Európe.

Výstupy

zasadnutie slovensko-českého fóra, Holíč, 15. novembra 2017.
záverečná správa zo zasadnutia pre potreby MZVaEZ SR (vzhľadom na
povahu podujatia je výstup neverejný).
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Názov projektu

Národný konvent o EÚ v Macedónsku

Koordinátori

Tomáš Strážay, Peter Brezáni

Partneri

Európske hnutie v Macedónsku, SlovakAid, USAID

Náklady projektu

5 421 eur

Charakteristika

Cieľom projektu je vytvorenie platformy pre štruktúrovanú národnú
debatu o EÚ v Macedónsku, podporenie formovania celospoločenského
konsenzu v súvislosti so vstupom krajiny do EÚ a transfer skúseností SR
z prístupového procesu do EÚ a reforiem. Projekt bol spustený v októbri
2017, pričom boli vytvorené štyri pracovné skupiny: súdnictvo
a základné
práva;
spravodlivosť,
sloboda
a bezpečnosť;
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka; ako aj sociálna politika a
zamestnanosť.

Výstupy

1 plenárne zasadnutie NK o EÚ v Macedónsku (november 2017)
študijná cesta členov projektového tímu z Macedónska v SR (december
2017)

Názov projektu

Weimar Triangle and Visegrad Group: What Contribution to the Future
of the European Union?

Koordinátor

Tomáš Strážay

Partneri

Stiftung Genshagen (D), Institute of Western Affairs (PL), Institute of
Foreign Affairs and Trade (HU)

Náklady projektu

financované Nadáciou Genshagen

Charakteristika

Cieľom projektu bolo zorganizovanie konferencie zameranej na
identifikáciu možných oblastí spolupráce medzi Weimarskou trojkou
a Vyšehradskou štvorkou. Zámerom bolo iniciovať dialóg medzi
obidvomi formátmi spolupráce, s cieľom zapojiť vládnych
i mimovládnych aktérov zo zúčastnených krajín.

Výstup

medzinárodná konferencia, Bratislava, 26. októbra 2017
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Názov projektu

Budovanie kapacít občianskej spoločnosti za účelom skvalitňovania
rozhodovacích procesov verejných inštitúcií v Kosove

Koordinátor

Dušan Fischer

Podpora

Slovenská agentúra pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj

Partner

IDCSI - Institute for Development of Civil Society ‘Innovate’ (Kosovo)

Náklady projektu

21 273 eur (z toho 12 877 eur z dotácie SlovakAid)

Charakteristika

Cieľom projektu (začiatok realizácie: 2016) bolo posilniť kapacity
mimovládnych organizácií v municipalitách Leposavič a Zubin Potok za
účelom zintenzívnenia a zefektívnenia ich spolupráce s miestnymi a
centrálnymi vládnymi inštitúciami. Prostredníctvom navrhovaných
aktivít projekt viedol k
aktívnemu zapojeniu zúčastnených
mimovládnych organizácií cez nadobudnutie nových zručností a ich
využitie pri implementácii vlastných projektov a interakcii s vládnym
sektorom. Prvým výsledkom bolo vybudovanie a posilnenie kapacít a
zručností miestnych MVO. Druhým výsledkom projektu bolo vytvorenie
podmienok a mechanizmov pre konštruktívnu spoluprácu miestnych a
centrálnych inštitúcií. Tretím výsledkom bola vybudovaná sieť
udržateľných a aktívne spolupracujúcich MVO v regióne. Projekt taktiež
prispel k procesu integrácie severnej časti krajiny a posunie Kosovo na
ceste smerom k Európskej únii.

Výstupy

Guidelines for the cooperation of nongovernmental organisations with
public institutions in Northern Kosovo (http://www.sfpa.sk/wpcontent/uploads/2017/04/Guidelines.pdf)
Informačný leták k práci mimovládnych organizácií
(http://www.sfpa.sk/wp-content/uploads/2017/04/Letak.pdf)

4. Východná Európa

Názov projektu

Taking Stock of the Eastern Partnership: achievements, prospects and
a role for the V4. Towards the Fifth Eastern Partnership Summit in
Brussels

Koordinátor

Alexander Duleba
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Partneri

Friedrich Ebert Stiftung, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR, Medzinárodný vyšehrádsky fond, EurActiv.sk

Náklady projektu

11 209 eur (z toho 4976 eur z Nadácie FES, 3775 z grantu IVF a 2440 eur
z dotácie MZVaEZ SR)

Charakteristika

10. ročník medzinárodnej konferencie venovanej aktuálnym otázkam
východnej politiky EÚ resp. vzťahom EÚ s krajinami východnej Európy,
ktorú RC SFPA organizuje v spolupráci s MZVaEZ SR od roku 2008.
Cieľom konferencie bolo zhodnotiť stav Východného partnerstva pred
5. samitom, ktorý sa konal v Bruseli 24.11.2017. V rámci troch panelov
bolo rokovanie konferencie venované analýze strategického rámca
Východného partnerstva, výsledkom reforiem, ktoré dosiahli tri
asociované krajiny Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko, a zhodnoteniu
úlohy krajín V4 pri implementácii Východného partnerstva. Okrem
expertov z krajín Východného partnerstva, členských krajín a inštitúcií
EÚ, sa na konferencii zúčastnili štátni tajomníci ministerstiev
zahraničných vecí SR, Gruzínska a Moldavska. Na konferencii sa
zúčastnilo 68 účastníkov z 26 krajín, vrátane zástupcov EÚ inštitúcií.

Výstupy

Medzinárodná konferencia, Bratislava (DoubleTree by Hilton),
23.10.2017.
Informácie
o konferencii
sú
k dispozícii:
http://www.sfpa.sk/event/ep-conference/

Názov projektu

More effective EU democracy and reform support with greater V4
engagement in the Eastern Partnership

Koordinátor

Miriam Lexmann, Peter Brezáni

Partneri

Europeum (Praha), Institute of Foreign Affairs and Trade (Budapešť),
Centre for Eastern Studies (Varšava), Centre for Global Studies (Kyjev)

Podpora

Medzinárodný vyšehrádsky fond

Náklady projektu

7 097 eur z grantu IVF

Charakteristika

Cieľom projektu je vypracovanie odporúčaní pre EÚ a krajiny V4
v oblasti podpory reforiem a demokratickej transformácie krajín
Východného partnerstva so zameraním na krajiny, ktoré s EÚ uzavreli
asociačné dohody – Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko. V rámci projektu
bola vytvorená medzinárodná skupina expertov, ktorá robí analýzu
existujúcich nástrojov EÚ a V4 na podporu reforiem v krajinách
Východného partnerstva, skúma vnútorné i vonkajšie prekážky pre ich
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realizáciu a vypracuje odporúčania s cieľom zefektívniť demokratickú
podporu zo strany EÚ a V4. Hlavným výstupom projektu bude
publikácia, ktorá bude zverejnená v roku 2018.
Výstupy

V roku 2017 boli v rámci projektu zorganizované dve podujatia:
Odborný seminár: Bratislava (Hotel Falkensteiner), 3.7.2017
Medzinárodná konferencia (sprievodné podujatie 5. samitu
Východného partnerstva): „Quo vadis Eastern Partnership?
A Retrospective Look into the Future“, Brusel (European Endowment for
Democracy), 23.11.2017

Názov projektu

Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhraničnej
spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a Ukrajinou (CBC 01014)

Koordinátor

Vladimír Benč

Partneri

RC SFPA Bratislava/Prešov; Národný inštitút strategických štúdií
Ukrajiny, Kyjev/Ľvov; Prešovská univerzita v Prešove; Prešovská
regionálna agentúra, Slovenská obchodná a priemyselná komora;
Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského,
Bratislava; Užhorodská národná univerzita, Užhorod; Faculty of
Finnmark, University of Tromsoe, Tromsoe/Kirkenes; Centrum pre
strategické partnerstvo, Užhorod; Transcarpathian Enterprise Support
Fund, Užhorod; Ukrajinsko-slovenský inštitút humanitných iniciatív,
Prešov

Termín realizácie

Október 2015 – Apríl 2017. Projekt financovaný z Nórskeho finančného
mechanizmu a štátneho rozpočtu SR

Náklady projektu

75 854 eur (z toho 67 392 eur z NFM a ŠR SR)

Charakteristika

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie siete a kapacít pre
implementáciu Asociačnej dohody Ukrajiny s EÚ (AA), alebo niektorých
jej častí (sektorový prístup), pretože úspešné vykonávanie Dohody zo
strany Ukrajiny, vrátane jej DCFTA časti, je kľúčovým predpokladom pre
dosiahnutie kvalitatívne novej úrovne cezhraničnej spolupráce na
ukrajinských hraniciach s členskými štátmi EÚ, vrátane Slovenska.
Cieľom je posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a
Ukrajinou pomocou nórskeho know-how. Tento cieľ sa dá rozdeliť do
troch špecifických cieľov: 1) uľahčiť zdieľanie skúseností, znalostí a
skúseností z Nórska v rozvoji cezhraničnej spolupráce na ich hranici s
25
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Ruskom s kľúčovými aktérmi slovensko-ukrajinskej cezhraničnej
spolupráce na regionálnej a miestnej úrovni, 2) realizovať aplikovaný
výskum v niektorých odvetviach s politickými odporúčaniami pre
zlepšenie cezhraničnej spolupráce, 3) budovanie kapacít pre endogénny
rozvoj pohraničia aj pomocou nórskeho know-how z nórsko-ruskej
cezhraničnej spolupráce (napr. príklad z Kirkenes (NO) a Nikel (RU)).
Výstupy

Projekt má päť prioritných sektorových oblastí: 1) Ekonomika a obchod:
posilňovanie kapacít na Ukrajine s cieľom implementovať AA/DCFTA,
vrátane manažmentu hraníc a colnej kontroly, prehľadu konceptov o
úspešnej cezhraničnej spolupráce, ako je obchod a cezhraničné
klastrovanie priemyslu, zavádzanie inovácií pre malé a stredné podniky,
budovanie priemyselných parkov a špeciálnych ekonomických zón, a
posilniť obchodnú spoluprácu medzi Slovenskom a Ukrajinou; 2)
Regionálny rozvoj a reforma verejnej správy na Ukrajine: reforma
politiky v oblasti regionálneho rozvoja a verejnej správy na Ukrajine v
súlade s normami a štandardmi EÚ, vrátane výmeny skúseností a
osvedčených postupov Slovenska a Nórska; 3) Energetická spolupráca:
reforma energetického sektora na Ukrajine v súlade s protokolom o
pristúpení k Dohode o energetickom spoločenstve, vrátane oblasti
energetickej účinnosti a klimatickej politiky s osobitným zameraním na
slovensko-ukrajinskú cezhraničnú spoluprácu v tejto oblasti; 4) Multietnické vzťahy a tolerancia: kultúrna a multi-etnická spolupráca Ukrajiny
s EÚ, vrátane osobitného dôrazu na menšiny žijúce v oblasti
cezhraničnej spolupráce, a tiež na ich jazyk. 5) Cezhraničná spolupráca:
posilnenie systému cezhraničnej spolupráce a kapacít v slovenskoukrajinskom pohraničí pomocou nórsko-ruských osvedčených
postupov.
V rámci projektu sme v roku 2017 zorganizovali nasledujúce podujatia:
Medzinárodná zimná univerzita pre študentov
a ukrajinských univerzít, Polyana, 19.-24.02.2017

slovenských

Medzinárodná konferencia: Globálna stratégia EÚ: miesto, úlohy
a príspevok Ukrajiny, Kyjev, 24.4.2017
Odborný workshop: Podpora energoefektívnych riešení na Ukrajine:
zdieľanie skúsenosti zo SR, Užhorod, 26.4.2017
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Názov projektu

Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi
Slovenskom a Ukrajinou ako aj Nórskom a Ruskom (CBC 01018)

Koordinátor

Vladimír Benč

Partneri

RC SFPA Bratislava/Prešov; Národný inštitút strategických štúdií,
Kyjev/Ľvov; Prešovská univerzita v Prešove; Fakulta sociálnych a
ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava; Užhorodská
národná univerzita, Užhorod; Faculty of Finnmark, University of
Tromsoe, Tromsoe/Kirkenes; Centrum pre strategické partnerstvo,
Užhorod.

Termín realizácie

Október 2015 – Apríl 2017. Projekt financovaný z Nórskeho finančného
mechanizmu a štátneho rozpočtu SR

Náklady projektu

188 803 eur (z toho 169 923 eur z NFM a ŠR SR)

Charakteristika

Výskumný a vzdelávací projekt zameraný na zlepšenie manažmentu
slovensko-ukrajinskej schengenskej hranice. Ciele projektu sú: 1)
odstránenie existujúcich nedostatkov v kvalite ľudských zdrojov colných
a pohraničných úradov, najmä vo vzdelávaní a komunikácii slovenskej a
ukrajinskej hraničnej stráže a colných úradníkov cez tréningy, výskumné
pobyty a vypracovania študijných materiálov; 2) zlepšenie politík a
iniciatíva na prijatie pomocných nariadení pre lepší manažment hranice;
3) zlepšenie poskytovania informácií, nielen medzi expertnou
komunitou, ale hlavne medzi štátnym a neštátnym sektorom a tiež
smerom k širokej verejnosti; 4) vytvorenie lepších podmienok na
hraničných priechodoch, hlavne prostredníctvom odporúčaní pre lepší
manažment a urýchlenie odbavovacích procedúr cestujúcich; 5)
podporiť iniciatívy vedúce k zmene politík s cieľom zlepšenia situácie na
hraničných priechodoch; 6) zriadiť a vybudovať špeciálny vzdelávací
program na Prešovskej univerzite s názvom Výskum hraníc (Border
Studies).

Výstupy

Výskum hranice a jej vplyvu na pohraničný región a každodenný život
obyvateľov regiónu. Rozsiahly terénny výskum a mapovanie postojov
obyvateľov k schengenskej hranici. Spracovanie komparatívnej štúdie
slovensko-ukrajinského a nórsko-ruského pohraničia Konkrétne výstupy
budú publikované na webovej stránke RC SFPA.
V roku 2017 sme v rámci projektu zorganizovali nasledujúce podujatia:
Medzinárodný metodologický workshop V: SK-UA schengenská hranica
a jej vplyv na pohraničné regióny a ľudí, ktorí tam žijú, Prešov, 18.1.2017
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Odborné školenie: Manažment hraníc I., Zemplínska šírava, 13.17.02.2017
Medzinárodná vedecká konferencia: Migrácia medzi Slovenskom
a Ukrajinou: aktuálny stav, riziká a prognózy, Užhorod, 02.-03.03.2017
Medzinárodná konferencia: Budúcnosť bez hraníc: Výzvy kybernetickej
bezpečnosti, Užhorod, 16.-17.03.2017
Odborné školenie: Manažment hraníc II., Zemplínska šírava, 20.24.03.2017
Odborné školenie: Manažment hraníc III., Zemplínska šírava, 27.31.03.2017
Medzinárodný workshop: Ochrana hraníc: Spolupráca v oblasti
kybernetickej bezpečnosti, Bratislava, 28.3.2017
Odborné školenie: Manažment hraníc IV., Zemplínska šírava, 03.07.04.2017
Medzinárodný workshop: Porovnanie schengenských hraničných území:
zdieľanie skúseností medzi Slovenskom a Ukrajinou, a Nórskom
a Ruskom, Kirkenes, 04.-06.04.2017
Odborné školenie: Manažment hraníc V., Prešov, 09.-13.04.2017
Medzinárodná konferencia: Zdieľanie know-how pre lepší manažment
Schengenskej hranice medzi Slovenskom a Ukrajinou ako aj Nórskom
a Ruskom (záverečná konferencia projektu), Prešov, 20.4.2017

Názov projektu

Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie
vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici
(CBC 01017)

Koordinátor

Vladimír Benč

Partneri

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad hraničnej a cudzineckej
polície, Bratislava; Štátna pohraničná služba Ukrajiny, Kyjev; RC SFPA
Bratislava/Prešov; Národný inštitút strategických štúdií Ukrajiny,
Kyjev/Ľvov.

Termín realizácie

Október 2015 – Apríl 2017. Projekt financovaný z Nórskeho finančného
mechanizmu a štátneho rozpočtu SR
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Náklady projektu

50 173 eur (z toho 42 663 eur z NFM a ŠR SR)

Charakteristika

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť manažment spoločnej slovenskoukrajinskej schengenskej hranice spoločným úsilím oboch zúčastnených
strán. Špecifickými cieľmi projektu sú: 1) zrýchliť vybavovací proces pri
prekračovaní slovensko-ukrajinskej hranice; 2) skvalitniť odbornú
prípravu policajtov, vrátane zvýšenia ich jazykových znalostí; 3)
realizovať výskum a prieskum názorov cestujúcich i policajtov s cieľom
zlepšiť výkon služby policajtov a skrátiť čakacie doby na hraničných
priechodoch; 4) zaviesť moderné technológie do vzdelávacieho procesu
policajtov; 5) inštalovať moderné technológie na monitorovanie situácie
na hraničných priechodoch; 6) rozvinúť vzájomnú spoluprácu štátnych a
neštátnych aktérov pre zlepšenie manažmentu hranice a migrácie.
Projekt zahŕňa štyri kľúčové komponenty/iniciatívy: 1) obstaranie a
inštalácia moderného technického zariadenia pre potreby monitoringu
situácie na hraničných priechodoch a pre potreby vzdelávania
policajtov; 2) realizáciu pilotných školení slovenských a ukrajinských
policajtov v odborných témach i v jazykových kompetenciách; 3)
realizáciu výskumu medzi cestujúcimi a policajtmi na hraničných
priechodoch s cieľom zefektívniť vybavovacie procedúry; 4) realizáciu
odborných konferencií a workshopov s cieľom odborne diskutovať o
opatreniach na zlepšenie manažmentu hranice. V rámci projektu sa tiež
zintenzívnila vzájomná spolupráca a komunikácia aktérov. Budú tiež
realizované aktivity publicity na primárnu i sekundárnu cieľovú skupinu.

Výstupy

technické vybavenie učební na SOŠ PZ v Košiciach;
výmena a doplnenie kamerového systému na všetkých 5-tich hraničných
priechodoch - na slovenskej strane hranice;
vzdelávacie aktivity pre slovenských a ukrajinských policajtov – jazykové
a odborné vzdelávanie. Celkovo pôjde o tri týždňové školenia pre
slovenských policajtov a týždenné školenie pre ukrajinských policajtov v
oblasti manažmentu hraníc. V rámci jazykovej prípravy sa uskutočnilo 5
týždňových turnusov pre slovenských a ukrajinských policajtov.
Výstupom z aktivity sú 3 učebné publikácie a 6 pracovných zošitov;
výskum bol zameraný na identifikáciu a vnímanie problémov
manažmentu hranice a problémov súvisiacich s vybavovaním
cestujúcich na hraničných priechodoch. Výskum bol realizovaný medzi
policajtmi, ale aj medzi cestujúcimi. Výstupom je odborná publikácia
mapujúca migráciu cez slovensko-ukrajinskú hranicu, problémy
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manažmentu hranice a bude obsahovať návrh odporúčaní pre slovenské
a ukrajinské inštitúcie, ale i európske inštitúcie, na riešenie problémov;
V roku 2017 sme v rámci projektu zorganizovali záverečné podujatie
projektu:
Medzinárodná konferencia: Skvalitňovanie manažmentu hraníc na
slovensko-ukrajinskej schengenskej hranici, Užhorod, 29.-30.03.2017

Názov projektu

III. Slovak-Ukrainian Discussion Forum

Koordinátor

Alexander Duleba

Partneri

Národný inštitút strategických štúdií Ukrajiny (NISS), Ukrajinská Prizma,
MZVaEZ SR, MZV Ukrajiny

Náklady projektu

4 262 eur z dotácie MZVaEZ SR

Charakteristika

Tretie rokovanie Slovensko-ukrajinského diskusného fóra sa uskutočnilo
v Kyjeve (konferenčná miestnosť Národného inštitútu strategických
štúdií Ukrajiny, Pirogova 7a) dňa 14. decembra 2017. Prvý panel bol
venovaný diskusii o návrhu Ukrajiny na „prehĺbenú asociáciu“ Ukrajiny
s EÚ, ktorý ukrajinská strana prezentovala v období pred 5. samitom
Východného partnerstva, ktorý sa konal v Bruseli 24. novembra 2017.
Druhý panel bol venovaný diskusii o vzťahoch Ukrajiny so SR v kontexte
vzťahov Ukrajiny s Visegrádskou Štvorkou. Na rokovaní fóra sa
zúčastnilo 37 účastníkov (14 účastníkov zo SR a 23 z Ukrajiny –
zástupcovia ministerstiev a think tankov).

Výstupy

Rokovanie fóra, Kyjev (NISS), 14.12.2017
na základe rokovania bola vypracovaná analytická správa pre potreby
MZVaEZ SR. Vzhľadom na povahu podujatia (Chatham House Rule) je
správa neverejná.

Názov projektu

II. Slovak-Russian Discussion Forum

Koordinátor

Alexander Duleba

Partneri

Nadácia Gorčakova, MZVaEZ SR, MZV RF

Náklady projektu

2 313 eur z dotácie MZVaEZ SR
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Charakteristika

Druhé rokovanie Slovensko-ruského diskusného fóra sa uskutočnilo
v Moskve (priestory Nadácie Gorčakova) dňa 26. septembra 2017.
Rokovanie bilaterálneho fóra bolo štruktúrované do troch panelov. Prvý
panel fóra bol venovaný diskusii o aktuálnom stave a výzvach v
bilaterálnych vzťahoch i vo vzťahoch Ruska s krajinami V4. Druhý panel
bol venovaný diskusii o možnostiach pre uzavretie dohody medzi EÚ
a Eurázijskou úniou o liberalizácii obchodu. Tretí panel bol venovaný
medzinárodnej bezpečnosti a najmä vzťahom Ruska s NATO. Na
rokovaní fóra sa zúčastnilo 19 zástupcov ruských inštitúcií (MZV RF,
Diplomatická akadémia MZV RF, IMEMO RAV, Inštitút Európy RAV,
MGIMO, Ruský inštitút strategických štúdií, Centrum medzinárodnej
a regionálnej politiky St. Peterburg, Rossotrudničestvo, Eurázijská
rozvojová banka a i.) a 11 slovenských účastníkov (MZVaEZ SR, RC SFPA,
Katedra politológie UK, SPP Infrastructure, a.s. a i.).

Výstupy

Rokovanie fóra, Moskva (Nadácia Gorčakova), 26.9.2017
na základe rokovania bola vypracovaná analytická správa pre potreby
MZVaEZ SR. Vzhľadom na povahu podujatia (Chatham House Rule) je
správa neverejná.

Názov projektu

Národný konvent o EÚ v Gruzínsku

Koordinátori

Tomáš Strážay, Peter Brezáni

Partneri

Levan Mikeladze Foundation, SlovakAid

Náklady projektu

24 946 eur (z toho 19 037 eur z dotácie SlovakAid)

Charakteristika

Cieľom projektu bolo vytvoriť platformu pre štruktúrovanú národnú
debatu o EÚ v Gruzínsku, podporiť formovanie celospoločenského
konsenzu v súvislosti so vstupom krajiny do EÚ a transfer skúseností SR
z prístupového procesu do EÚ a reforiem. V rámci projektu boli
vytvorené štyri pracovné skupiny zamerané na strategickú komunikáciu
(PS I.), DCFTA (PS II.), poľnohospodárstvo a regionálny rozvoj (PS III.)
a energetiku a životné prostredie (PS IV.). Projekt začalo RC SFPA spolu
s partnermi implementovať v novembri 2015.

Výstupy

1 plenárne zasadnutie NK o EÚ v Gruzínsku
4 zasadnutia pracovných skupín
Viac informácii je na webovej stránke: http://euconvention.ge/
31
VÝSKUMNÉ CENTRUM SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE ZAHRANIČNÚ POLITIKU

Názov projektu

Gagauzian Modernization Convention (GaMCon)

Koordinátori

Samuel Goda

Partneri

Europaid, SlovakAid, Medzinárodný vyšehrádsky fond

Náklady projektu

246 141 eur (z toho 232 424 eur z grantu Europeaid a 13 717 eur
z dotácie SlovakAid)

Charakteristika

Projekt sa primárne zameriava na zvýšenie miery dôvery medzi
Kišiňovom a Komratom prostredníctvom posilňovania úlohy občianskej
spoločnosti v Gagauzsku. Posilňovanie občianskej spoločnosti sa deje na
platforme troch pilierov – prvým je vytvorenie tradície odbornej diskusie
medzi miestnymi expertmi a občianskou spoločnosťou na vybrané
témy; druhým je práca s mladými ľuďmi na báze neformálneho
vzdelávania a tretím je podpora miestnych iniciatív formou
subgrantingu.
Projekt sa začal realizovať v roku 2016.

Výstupy

V roku 2017 sme v rámci projektu zrealizovali:
školenie pre mladých
z Gagauzských inštitúcií

akademikov

a tréning

pre

úradníkov

7 zasadnutí pracovných skupín
študijnú cestu pre 20 mladých lídrov z Gagauzska na Slovensko a do
Bruselu
4 kolá tréningov pre mladých lídrov v Gagauzsku na 4 rôzne témy
výzvu na predkladanie projektov
podporených 12 projektov

rámci

subgrantingu-

spolu

menšie doplnkové aktivity/stretnutia pre lepšie naplnenie cieľov
projektu
Výstupy a aktivity projektu je možné sledovať pribežne na oficiálnej
stránke projektu: https://www.gamcon.org

Názov projektu

Budovanie kapacít pre reformu energetického sektora Ukrajiny

Koordinátor

Peter Brezáni
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Partneri

Centrum globálnych štúdií „Stratégia XXI“ (Kyjev), Asociácia energeticky
efektívnych miest Ukrajiny, Štátna agentúra pre energetickú efektívnosť
Ukrajiny. Projekt bol v roku 2017 podporený USAID.

Náklady projektu

66 820 eur

Charakteristika

Cieľom projektu je odovzdať skúsenosti SR ukrajinským partnerom v
oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných
zdrojov energie, vrátane z implementácie príslušnej legislatívy a
programov EÚ v SR, ich transpozície do národnej legislatívy a
prezentácie úspešne implementovaných projektov so zameraním na
komunálnu úroveň.

Výstupy

V roku 2017 sme uskutočnili:
Prezentáciu úspešných slovenských projektov spojenú s odborným
seminárom v meste Dnipro, 27.2.2017.
Prezentáciu úspešných slovenských projektov spojenú s odborným
seminárom v meste Černihiv, 20.9.2017.
Týždňový študijný pobyt pre zástupcov 20 ukrajinských v SR – jún 2017.
Viac informácii o projekte a jeho výstupoch možno nájsť na webovej
stránke http://www.sfpa.sk/projects/building-capacities-for-energysector-reform-in-ukraine/.

Názov projektu

Migrácia ukrajinských študentov do Poľska, Česka, Slovenska
a Maďarska: perspektívy ľudského kapitálu

Koordinátor

Vladimír Benč

Partneri

Institute of Public Affairs, Warsaw, CEDOS, Kiev, Association for
International Affairs, Prague, Central European University, Budapest

Náklady projektu

v roku 2017 ešte žiadne

Charakteristika

Od júla 2017 do júna 2018 bude realizovaný výskum s cieľom analyzovať
aktuálne trendy migrácie ukrajinských študentov do krajín V4,
potenciálne využitie ich kapitálu pre pracovné trhy krajín V4. Výskum sa
okrem analýzy trendov, migračných a vzdelávacích politík, politík trhu
práce vo vzťahu k ukrajinským študentov zameria aj na samotné
univerzity a ukrajinských študentov, s ktorými budú realizované
interview i dotazníky s cieľom získať informácia napr. o plánoch
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študentov, či zostať v krajinách V4/EÚ alebo sa vracať na Ukrajinu po
skončení štúdia, o problémoch, ktorým čelia pri štúdiu v krajinách V4
alebo bariérach, ktoré im bránia uplatniť sa na pracovných trhoch krajín
V4.
Výstup

Séria konferencií plánovaných na máj/jún 2018 v krajinách V4 a na
Ukrajine
Odborná publikácia s odporúčaniami (bude vydaná v r. 2018)

Názov projektu

Russia’s Levers of Influence in the Visegrad Countries

Koordinátor

Dušan Fischer

Podpora

Medzinárodný vyšehradský fond, National Endowment for Democracy

Náklady projektu

2 930 z grantu IVF prostredníctvom Prague Security Studies Institute

Partneri

Prague Security Studies Institute (ČR), Center for Euro-Atlantic
Integration and Democracy (Maďarsko), Center for Polish-Russian
Dialogue and Understanding (Poľsko)

Charakteristika

Projekt (realizácia začala v roku 2016) bol zameraný na výskum vplyvu
Ruskej federácie v krajinách V4. Špecificky sa výskum sústreďoval na tri
oblasti – bilaterálne ekonomické vzťahy, vrátane skúmania dopadu
sankcií na obchodné vzťahy, aktivity kultúrnej diplomacie a propagandu.

Výstupy

Hlavným výstupom boli dve súhrnné štúdie: Harsh Expectations Versus
a Modest Reality: Economic relations between the Visegrad countries
and Russia surrounding the Ukrainian crisis (dostupná na
http://www.pssi.cz/download/docs/472_final-publication.pdf)
United We Stand, Divided We Fall: The Kremlin’s Leverage in the
Visegrad Countries, vydané PSSI, Praha 2017.
Ďalšími výstupmi boli verejné blogy na tému rusko-slovenských vzťahov:
Ilúzia závislosti od Ruska, 23.10.2017,
https://dennikn.sk/blog/919277/iluzia-zavislosti-od-ruska/
Kde je dnes Nord Stream 23.10.2017,
https://dennikn.sk/blog/919286/kde-je-dnes-nord-stream-2/
Štvrtý nesplnený sen, 31.10. 2017,
https://dennikn.sk/blog/926872/stvrty-nesplneny-sen/
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5. Hospodárska a rozvojová politika

Názov projektu

SET Plan 2017 – Central European Energy Conference (CEEC) XI

Koordinátor

Alexander Duleba

Spoluorganizátor

Centrum vedecko-technických informácií SR

Partneri

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Európska komisia (DG
RTD, DG ENER), Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Center for Eastern Studies (Varšava), Central European Energy Partners
(Varšava), Regional Centre for Energy Policy Research (Budapešť), Polish
Institute of International Affairs (Varšava), Slovenský plynárenský
a naftový zväz

Náklady projektu

217 262 eur (z toho 138 280 eur náklady SFPA z grantu Horizon 2020; 49
500 eur z príspevkov partnerov konferencie; 20 000 z grantu IVF)

Mediálni partneri

mega&loman, energia.sk, EurActiv.sk, GEOpoliti.org, International
Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, PRO-ENERGY magazín, SITA,
venergetike.sk, Zahraničná politika

Podpora

Európska komisia, Medzinárodný vyšehrádsky fond, Nadácia EPH,
PRERAG, Slovenské elektrárne, a.s., Innogy, Datatherm, Eustream, SEPS,
a.s., SPP, a.s., Transpetrol, a.s.

Charakteristika

Jubilejný 10. ročník konferencie SET Plan spojený s 11. ročníkom CEEC
sa konal v Bratislave pod záštitou Estónskeho predsedníctva v Rade EÚ
v dňoch 29.11.-1.12. 2017 a bol súčasťou jeho oficiálneho programu.
Cieľom konferencie bolo zhodnotiť transformáciu energetického
sektora EÚ s dôrazom na výskum, inovácie a vývoj nových energetických
technológií. Rokovanie konferencie bolo štruktúrované do 10 hlavných
panelov, 3 tematických workshopov a 3 sprievodných podujatí
organizovaných Európskou komisiou a EURATOM. Rokovanie
konferencie pokrylo všetky kľúčové témy energetickej politiky EÚ,
vrátane piatich dimenzií Energetickej únie. Na konferencii vystúpilo viac
než 70 popredných predstaviteľov energetického sektora EÚ
a zúčastnilo sa na nej takmer 400 účastníkov z viac než 40 krajín.
Konferencia bola jedným z najvýznamnejších podujatí venovaných
energetike v EÚ v roku 2017.
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Výstupy

Medzinárodná konferencia, Bratislava (River Park Hotel), 29.11. – 1.12.
2017
Podrobné informácie o konferencii, vrátane zhrnutia rokovania
hlavných panelov i tematických workshopov, sú k dispozícii na
internetovej
stránke:
https://www.setplan2017.sk/
resp.
https://www.ceec.sk

Názov projektu

Central European Day of Energy

Koordinátori

Alexander Duleba, Tomáš Madleňák

Partneri

Central European Energy Partners (PL – vedúca organizácia),
Masarykova Univerzita (CZ), REKK (HU), Kaunas University of
Technology (LT), Sobieski Institute (PL), Romania Energy Center (RO),
Electric Vehicle Promotion Foundation (PL).

Podpora

Medzinárodný vyšehradský fond

Náklady projektu

1 240 eur

Charakteristika

Cieľom druhého Stredoeurópskeho dňa energie v Bruseli bolo
poskytnutie obsiahlych a detailných informácii o energetickom sektore
krajín strednej Európe, so zameraním na energetické projekty
spoločného regionálneho významu a najmä na možnosti a limity
prechodu na nízkouhlíkové spôsoby výroby energie v EÚ a krajinách
strednej a východnej Európy.

Výstup

Medzinárodná konferencia, Brusel (priestory Európskej komisie), 11. 12.
2017.
Podrobné informácie o programe, výstupoch, vrátane prezentácií
z rokovania konferencie, videa z podujatia a ďalšie informácie sú
k dispozícii na webových stránkach: https://www.ceep.be/cede2017/
Policy paper: https://www.ceep.be/www/wpcontent/uploads/2018/01/Innovation-of-Energy-Sector-inSlovakia_CEDE2017.pdf
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6. Iné projekty

Názov projektu

Hodnotiaca konferencia zahraničnej a európskej politiky SR 2016. XVII.
ročník

Koordinátor

Peter Brezáni

Spoluorganizátor

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Náklady projektu

5 225 eur (z toho 4 959 eur z dotácie MZBaEZ SR)

Charakteristika

Hodnotiaca konferencia zahraničnej a európskej politiky SR je podujatie
s osobitným miestom vo verejnej diskusii o zahraničnej politike SR.
Podobné fórum, ktoré by slúžilo na pravidelnú výmenu názorov,
vedomostí, skúseností a argumentov nezávislých expertov a
diplomatov, s cieľom skvalitniť rozhodnutia v oblasti zahraničnej
politiky, v okolitých krajinách neexistuje.

Výstup

konferencia, Bratislava (priestory MZVaEZ), 10.3.2017. Podrobné
informácie o programe a výstupoch konferencie, vrátane jej
videozáznamu,
sú
k dispozícii
na
webovej
stránke:
http://www.sfpa.sk/event/xvii-rocnik-hodnotiacej-konferenciezahranicnej-a-europskej-politiky-slovenskej-republiky-za-rok-2016/

Názov projektu

Strengthening Cooperation among Research Institutes of V4 Countries
for the Development of a Political, Economic and Security Strategy on
Central Asia

Koordinátor

Peter Plenta

Podpora

Medzinárodný Vyšehradský fond

Partneri

The Center for Central Asia Research (Corvinus University in Budapest),
Charles University (Prague), CASE – Center for Social and Economic
Research (Poland)

Charakteristika

Cieľom projektu bolo posilniť možnosti výskumných inštitúcií a
formulovať a propagovať špecifické ekonomické záujmy vyšehradských
krajín, Zároveň, projekt pomôže zvýrazniť úlohu vyšehradských krajín,
počas vypracovávania a implementácii novej stratégii EÚ voči Strednej
Ázii. Projekt identifikuje oblasti v ktorých môžu tieto krajiny ponúknuť
pridanú hodnotu, napríklad v oblasti zdieľania skúseností z politickej
a ekonomickej transformácie. Projekt taktiež posilní schopnosť krajín V4
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vykonávať koordinovanú, efektívnu a pro-aktívnu politiku voči Strednej
Ázie v oblasti zahraničnej politiky, bezpečnostnej politiky a ekonomiky,
Výstup

Odborný seminár, Corvinus University, Budapešť, 26-27.10. 2017.
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II. Publikačné programy
1. Periodické publikácie
Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2016
Charakteristika

Publikácia zachytáva najvýznamnejšie udalosti a témy slovenskej
zahraničnej politiky v roku 2015. Súčasťou publikácie sú informačné
prílohy o zahraničnej politike v SR, vrátane chronológie dôležitých
udalostí a medzinárodných zmlúv, dohôd a dohovorov zverejnených
v roku 2016.

Náklady projektu

7 880 eur (z toho 7 500 eur z dotácie MZVaEZ SR)

Editor

Peter Brezáni

Edičná rada

Vladimír Bilčík, Peter Brezáni, Juraj Buzalka, Alexander Duleba, Peter
Holásek, Juraj Marušiak, Tomáš Strážay, Ján Šoth

Recenzenti

Vladimír Benč, Vladimír Bilčík, Peter Brezáni, Alexander Duleba, Zsolt
Gál, Karel Hirman, Matúš Korba, Tomáš Strážay

Autori príspevkov

Miroslav Lajčák, Zuzana Gabrižová, Martin Vlachynský, Pavol Szalai,
Dušan Fischer, Samuel Goda, Tomáš Strážay, Július Lörincz, Juraj
Marušiak, Marián Čaučík,

Výstup

Brezáni, P. (ed.): Yearbook of Slovakia’s Foreign Policy 2016. Bratislava:
RC SFPA, 2017, 200 strán, ISBN 978-80-89356-52-2. Prístupné na
internete:
http://www.sfpa.sk/publication/rocenka-zahranicnejpolitiky-sr-2016/

International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs
Charakteristika

Odborný štvrťročník o medzinárodných vzťahoch a zahraničnej politike
Slovenskej republiky v anglickom jazyku. Časopis vznikol v roku 2006
fúziou dvoch renomovaných periodík – štvrťročníka Medzinárodné
otázky (International Issues), ktorý vychádzal od roku 1992 a polročníka
Slovak Foreign Policy Affairs vydávaných Výskumným centrom
Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n. o. Časopis nadväzuje
na dlhodobú tradíciu oboch časopisov a je zameraný multidisciplinárne.
Snahou jeho zostavovateľov je integrovať viaceré vedné odbory so
spoločným prienikom v medzinárodných vzťahoch. Periodikum
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vychádza štvrťročne v anglickej jazykovej mutácii a pozostáva z dvoch
častí: expertné štúdie a recenzie. Časopis je indexovaný v Central and
Eastern European Online Library (CEEOL), Columbia International Affairs
Online (CIAO), EBSCO Publishing, Inc., London School of Economics
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) a ProQuest.
ISSN 1337-5482 (evidované MK SR pod číslom EV 340/08)
Náklady projektu

4 811 eur

Editori

Peter Brezáni, Tomáš Strážay

Redakčná rada

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

Medzinárodná rada Janusz Bugajski, Erhard Busek, Martin Bútora, Pavol Demeš, Jiří
Dienstbier, Tim Haughton, Csaba Kiss, Irina Kobrinskaja, Adam Michnik,
Alexander Pavljuk, Jacques Rupnik, Juraj Stern, Soňa Szomolányi,
František Šebej, Magda Vášáryová, Kieran Williams, Sharon Wolchik
Výstupy

Vol. XXVI, No. 1 – 2/2017: EU Energized 2.0
Autori príspevkov: Maroš Šefčovič, Maria Kottari, Cristian Sales Agut,
Jose A. Moya, Lois Brett, Carmen Moles, Francesco Dolci, Aliki
Georgakaki, Evangelos Tzimas, Dave Turk, Richard Filčák, Lidija Živčič,
Peter Badík, Enikő Kácsor, András Mezősi, Samuel Goda
Vol. XXVI, No. 3 – 4/2017: EU´s Challenges
Autori príspevkov: Zuzana Gabrižová, Francesco Briganti, Miriam
Lexmann, Dušan Fischer, Sergiy Gerasymchuk
Viac informácií na webovej stránke: http://www.sfpa.sk/publikacie/.

Zahraničná politika
Charakteristika

Webový portál a časopis o medzinárodných vzťahoch, bezpečnosti
a ekonomike (nástupca Listov SFPA – vychádzali od roku 1997), ktorý sa
zameriava na medzinárodnú politiku, ekonomiku a bezpečnosť.
Vzhľadom na fakt, že ide o časopis v slovenskom jazyku zameraný najmä
na slovenského čitateľa, dôraz sa kladie na záležitosti týkajúce sa
Európy, transatlantického priestoru a úlohy Slovenska v
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medzinárodných zoskupeniach. Zahraničná politika je určená
predovšetkým pre odbornú verejnosť – študentov, akademikov,
politikov, diplomatov, pracovníkov štátnych a verejných inštitúcií,
informácie sú však podávané formou, ktorá je prístupná i širšej
verejnosti. Časopis má nasledujúce pravidelné rubriky: Aktuálna téma,
Susedia, Americké bistro, Rozhovory, Bezpečnosť, Listy Nanukovi.
Náklady projektu

4 510 eur (z toho 4 105 eur z dotácie MZVaEZ SR)

Šéfredaktor

Dušan Fischer

Redaktor

Tomáš Madleňák

Redakčná rada

Vladimír Bilčík, Peter Brezáni, Juraj Buzalka, Alexander Duleba, Elena
Mallicková, Martin Muránsky, Rebecca Murray, Eliška Sláviková, Tomáš
Strážay, Aneta Világi, Július Lörincz

Redakčný kruh

Ingrid Brocková, Pavol Demeš, Rudolf Chmel, Juraj Stern, Soňa
Szomolányi, Magda Vášáryová
ISSN 1336 – 7218 (evidované MK SR pod číslom EV 3757/09).

Autori príspevkov

XXI. Ročník (2017): Lucia Yar, Dušan Fischer, Luboš Palata, Juraj Mesík,
Tomáš Madleňák, Matúš Mišík, Katarína Chovancová, Klaudia Báňaiová,
Samuel Goda, Juraj Marušiak, Peter Hulényi
Viac informácií na webovej stránke:
http://zahranicnapolitika.dennikn.sk/

2. Štúdie k medzinárodným otázkam

Publikácie sú voľne prístupné k stiahnutiu vo formáte pdf na internetovej stránke SFPA:
http://www.sfpa.sk/publikacie/?y=2017:
Zan, M. – Marchevský, O. (2017) Činnosť, funkcie a perspektívy rozvoja národnostných
profesionálnych súborov na Slovensku a Ukrajine z pohľadu verejnej správy. Štúdie
k medzinárodným otázkam A14. Bratislava, Prešov: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti
pre zahraničnú politiku, n.o.
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Mokrá, L. (2017) Analysis of Slovakia’s migration policy within the concept of human rights
protection in international and European environment. Studies on International Relations A15.
Bratislava: Research Center of the Slovak Foreign Policy Affairs.
Profant, T. (2017) Slovenská rozvojová spolupráca na Ukrajine: hlasy mimovládneho sektora
v postkoloniálnom kontexte. Štúdie k medzinárodným otázkam A16. Bratislava: Výskumné
centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Wrakberg, U. (2017) The geopolitics of Northern Travels: enactments of adventure and
eploration in the Norwegian-Russian borderland. Studies on International Relations B12.
Bratislava: Research Center of the Slovak Foreign Policy Affairs.
Wrakberg, U. (2017) Tourism and cultural heritage in Subarctic and Central Europe. Studies on
International Relations B13. Bratislava: Research Center of the Slovak Foreign Policy Affairs.
Wrakberg, U. (2017) Euroarctic strategies and synergies. Studies on International Relations
B14. Bratislava: Research Center of the Slovak Foreign Policy Affairs.
Lendiel, M. – Maradyk, N. – Melehanych, H. (2017) Migration processes in Ukraine as a factor
of Ukrainian-Slovak borderland development in 2014-2016. Studies on International Relations
B15. Bratislava: Research Center of the Slovak Foreign Policy Affairs.
Mezencev, V. (2017) Bude mať kto na Ukrajine po vízovej liberalizácii vypnúť svetlo? Štúdie
k medzinárodným otázkam B16. Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre
zahraničnú politiku, n.o.
Haugseth, P. (2017) Local Border Traffic (LBT) – a new era in the Norwegian-Russian Arctic
Schengen Borderland. Studies on International Relations B17. Bratislava: Research Center of
the Slovak Foreign Policy Affairs.
Goda, S. (2017) EU and Ukraine – state of affairs in energy security. Studies on International
Relations B18. Bratislava: Research Center of the Slovak Foreign Policy Affairs.
Chubyk, A. (2017) Energy efficiency in Ukraine – slow progress despite political sabotage?
Studies on International Relations B19. Bratislava: Research Center of the Slovak Foreign
Policy Affairs.
Knopp, J. (2017) Karnet ATA: Colný pas na slobodný pohyb tovaru, na dočasný dovoz/vývoz.
Štúdie k medzinárodným otázkam D05. Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti
pre zahraničnú politiku, n.o.

42
VÝSKUMNÉ CENTRUM SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE ZAHRANIČNÚ POLITIKU

3. Neperiodické publikácie

Publikácie sú voľne prístupné k stiahnutiu vo formáte pdf na internetovej stránke SFPA:
http://www.sfpa.sk/publikacie/?y=2017:
Benč, V. (ed) (2017) Skvalitňovanie manažmentu slovensko-ukrajinskej hranice. Prešov:
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Duleba, A. et al. (2017) Integration without membership. Potential and limits of Ukraine’s
association with the EU. Bratislava: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association.
Duleba, A. et al. (2017) Ukraine and the Energy Union. Exploring potential for cooperation with
Slovakia and V4. Bratislava: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association.
Duleba a kol. (2017) Hranice a cezhraničná spolupráca. Úvod do výskumu hraníc.
Vysokoškolská učebnica. Prešov: ADIN, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre
zahraničnú politiku, n.o., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.
Džoganík, J. – Pachomová, S. (eds) (2017) Jazyky národnostných menšín v ukrajinskoslovenskom pohraničí. Bratislava – Prešov: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre
zahraničnú politiku, n.o.
Goda, S. – Báňaiová, K. (2017) Slovenská republika a OBSE. Začiatok diskusie o prioritách
predsedníctva Slovenskej republiky v OBSE a o význame OBSE pre európsku bezpečnosť.
Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.

Pracovné zošity k manažmentu slovensko-ukrajinskej hranice a cezhraničnej spolupráce:
Borsodi, A. – Plavčan, Z. (2017) Hraničná kontrola. Spoločné hliadky. Prešov: Výskumné
centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Cirner, M. (2017) Cezhraničná spolupráca v Európe a verejná správa naprieč hranicou
(Slovensko - Ukrajina). Pracovný zošit VI. Prešov: ADIN, Výskumné centrum Slovenskej
spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.
Džoganík, J. – Pachomová, S. (2017) Komunikujeme na hranici. Prešov: Výskumné centrum
Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Geremešová, G. (2017) Historicko-politické charakteristiky súčasných regionálnych identít
Slovenska a Zakarpatska I. Pracovný zošit III. Prešov: ADIN, Výskumné centrum Slovenskej
spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.
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Geremešová, G. (2017) Historicko-politické charakteristiky súčasných regionálnych identít
Slovenska a Zakarpatska II. Pracovný zošit IV. Prešov: ADIN, Výskumné centrum Slovenskej
spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.
Kriško, D. – Ficeri, L. (2017) Manažment hraníc. Kradnuté motorové vozidlá. Prešov: Výskumné
centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Kriško, D. – Borsodi, A. – Plavčan, Z. – Ficeri, L. – Mokrá, L. – Fridrich, L. (2017) Menedžment
kordoniv. Bratyslava - Priašiv: Doslidnyckyj centr Slovackoji asocijaciji zovnišňoji polityky.
Lačný, M. (2017) Cezhraničná spolupráca a regionálny rozvoj. Pracovný zošit V. Prešov: ADIN,
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., Filozofická fakulta
Prešovskej univerzity.
Mokrá, L. – Fridrich, B. (2017) Ľudské práva. Prešov: Výskumné centrum Slovenskej
spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Telepčák, I. (2017) Falšovanie a pozmeňovanie cestovných dokladov. Prešov: Výskumné
centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Vencálek, J. (2017) Fenomén hranice ako garant (nielen) európskej regionálnej rôznorodosti.
Pracovný zošit I. Prešov: ADIN, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú
politiku, n.o., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.
Vencálek, J. (2017) Genius loci ako faktor cezhraničnej spolupráce na slovensko-ukrajinskej
hranici. Pracovný zošit II. Prešov: ADIN, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre
zahraničnú politiku, n.o., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.
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B. PERSONÁLNE OBSADENIE RC SFPA
V roku 2017 pracovalo vo Výskumnom centre Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku,
n. o., 13 pracovníkov a jeden pridružený-externý výskumník:
Štefan BAKO, projektový koordinátor, program Európske štúdie (bako@sfpa.sk)
Klaudia BÁŇAIOVÁ,
(banaiova@sfpa.sk)

výskumná

pracovníčka,

program

Medzinárodná

bezpečnosť

Vladimír BENČ, vedúci výskumný pracovník, program Hospodárska a rozvojová politika
(benc@sfpa.sk)
Vladimír BILČÍK, vedúci výskumný pracovník, program Európske štúdie (bilcik@sfpa.sk)
Peter BREZÁNI, editor: International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs; editor: Ročenka
zahraničnej politiky SR; analytik, program Hospodárska a rozvojová politika (brezani@sfpa.sk)
Alexander DULEBA, riaditeľ; vedúci výskumný pracovník, program Východná Európa
(duleba@sfpa.sk)
Dušan FISCHER, šéfredaktor: Zahraničná politika, mladší výskumník, program Medzinárodná
bezpečnosť (fischer@sfpa.sk)
Samuel GODA, výskumný pracovník; program Medzinárodná bezpečnosť (goda@sfpa.sk)
Jitka IVANČÍKOVÁ, projektová koordinátorka, program Hospodárska a rozvojová politika,
finančná manažérka (ivancikova@sfpa.sk)
Patrik KOVÁČ, projektový koordinátor a výskumný pracovník, program Európske štúdie
a program Stredná a Juhovýchodná Európa (kovac@sfpa.sk)
Tomáš MADLEŇÁK, výskumný pracovník, program Európske štúdie (madlenak@sfpa.sk)
Peter PLENTA, pridružený výskumný pracovník; program Hospodárska a rozvojová politika;
(plenta@sfpa.sk)
Katarína SIRÁ, asistentka projektu; projekt Hospodárska a rozvojová politika (sira@sfpa.sk)
Tomáš STRÁŽAY, vedúci výskumný pracovník, program Stredná a Juhovýchodná Európa;
editor: International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs (strazay@sfpa.sk)
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C. SPRÁVNA RADA RC SFPA
Predseda
Juraj STERN
Predseda Správnej rady SFPA

Členovia
Juraj BLANÁR
Poslanec Národnej rady SR, predseda Žilinského samosprávneho kraja
Pavol DEMEŠ
Politický analytik, Transatlantic Fellow, German Marshall Fund of the U. S.
Ján FIGEĽ
Osobitný vyslanec EÚ pre náboženské slobody vo svete
Milan FTÁČNIK
Vysokoškolský učiteľ, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Rudolf CHMEL
Predseda Inštitútu Matej Bela
Darina MALOVÁ
prodekanka pre zahraničné styky, fakultný koordinátor pre mobility; Filozofická fakulta
UK v Bratislave
Michael PETRÁŠ
Býv. vedúci zahraničnopolitického programu kancelárie Friedrich Ebert Stiftung v
Bratislave
Brigita SCHMÖGNEROVÁ
Býv. viceprezidentka Európskej banky pre obnovu a rozvoj a bývalá ministerka financií
František ŠEBEJ
Zahraničnopolitický analytik, poslanec Národnej rady SR
Magda VÁŠÁRYOVÁ
Predsedníčka Správnej rady nadácie VIA CULTURA
Peter WEISS
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Českej republike, Praha
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D. FOTOGRAFICKÁ PRÍLOHA

Plenary session of the project „National Convention on the EU in Georgia“,
Tbilisi – 17. február 2017

Promoting energy efficiency in Ukraine: the best practices from Slovakia,
Dnipro – 27. február 2017
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OSCE in light of (old) new challenges, Bratislava – 7. marec 2017

XVII. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky za
rok 2016, Bratislava – 16. marec 2017
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Prezentácia publikácie: „Súčasné slovensko-poľské vzťahy“, Bratislava – 23. marec 2017

Plenary Session (Official opening of the project Gamcon), Komrat – 7. apríl 2017
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Civil Society Experience Sharing - "Building Civil Society Capacities to Improve DecisionMaking Process in Kosovo's Public Institutions.", Kosovo – 13. april 2017

Konferencia EÚ v roku 2017: ako zaistiť lepšiu budúcnosť Európy?, Bratislava – 19. jún 2017
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Diskusia Café Európa – Európska budúcnosť Česka a Slovenska,
Žilina – 20. september 2017

Konferencia Taking Stock of the Eastern Partnership: achievements, prospects and a role for
the V4. Towards the Fifth Eastern Partnership Summit in Brussels,
Bratislava – 23. október 2017
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Weimar Triangle and Visegrad Group: What contribution to the future of the European
Union?, Bratislava, 26. október 2017

USA a EÚ: Rok po prezidentských voľbách, Bratislava – 8. november 2017
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Prednáška v rámci projektu Európa v nás, Hlohovec – 8. november 2017

Konferencia SET Plan – Central European Energy Conference 2017, Bratislava –
29. november – 1. december 2017
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E. FINANČNÝ PREHĽAD
Členenie výnosov podľa zdrojov financovania
Zdroj

Suma výnosov

Dotácie

581 231,37

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

23 492,32

Medzinárodný vyšehradský fond

72 636,55

Ministerstvo spravodlivosti SR
Úrad vlády SR (projekty z NFM)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Delegation of the European Union to Moldova

4 780,00
279 978,13
45 217,40
152 527,97

PMRO - Od Európskej komisie
Tržby z predaja služieb

2 599,00
24 703,56

FES - Friedrich Ebert Stiftung
DATATHERM, spol. s r. o.

2 433,39
981,00

Peace Research Institute Frankfurt (PRIF)

4 600,00

Representation of EC in Slovak Republic

5 000,00

Central European University/Library

1 700,00

Inštitút pre výskum práce a rodiny

550,00

Foreign Policy Association APE

2 000,00

Central Europe Energy Partners, AISBL

1 239,67

ProStaff One, s. r. o.

380,00

Agentúra SOPK pre rozvoj prešovského regiónu, n. o.

220,00

Engul, s.r.o.

483,00

Ostatné výnosy

5 116,50
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Príspevky od iných organizácií

131 731,83

Prague Security Studies Institute, o. z.
U.S. Embassy Bratislava

3 229,67
12 519,30

Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy
United States Agency for International Development (USAID)

3 381,46
65 257,93

Association Energy Efficient Cities of Ukraine

1 800,00

Nadace Open Society Fund Praha

15 543,47

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

30 000,00

Tržby za vlastné výrobky

282,00

Tržby za publikácie

282,00

Prijaté príspevky od fyzických osôb

9 079,29

Dary of fyzických osôb

9 079,29

Ostatné výnosy

1173,99

Kreditné úroky

0,00

Kurzové zisky

587,48

Ostatné výnosy

586,51
748 202,04
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IČO 3 6 0 7 7 5 3 4 /SID

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

Čl. I
Všeobecné údaje
(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum
založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava,
Ministerstvo zahraničných vecí SR, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava
Dátum vzniku účtovnej jednotky: 30.01.2004
(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; Štatutárny orgán – Alexander Duleba.
(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.
Nezávislé odborné analýzy kľúčových otázok medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Skvalitnenie odbornej
diskusie o medzinárodných vzťahoch a zahraničnej politike Slovenskej republiky. Vydávanie periodických i neperiodických publikácií, ktoré
slúžia ako zdroj kvalifikovaných informácií pre odbornú i laickú verejnosť.
Podnikateľská činnosť - reklamné služby na konferenciách
(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov je 3 , a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa
zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) je 0 a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je 0. Počet
dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas
účtovného obdobia je 0.
(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.
(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Účtovná závierka je zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
(2) Základné účtovné metódy použité pri zostavovaní tejto individuálnej účtovnej závierky sú opísané nižšie. Tieto metódy sa uplatňujú
konzistentne počas všetkých účtovných období, ak nie je uvedené inak.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Súčasťou
obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku sú úroky z úverov súvisiacich s obstaraním majetku, ktoré vznikli do momentu zaradenia
majetku do užívania. Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky
priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu a činnosť. Doba použiteľnosti
dlhodobého majetku je dlhšia ako jeden rok. Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby používania a
predpokladaného priebehu opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia dlhodobo nehmotného majetku do používania. Odpoisový
plán má nasledujúce doby odpisovania, metódu odpisovania a odpisové sadzby:

popis majetku

doba odpisovania v mesiacoch

metóda odpisovania

ročná
sadzba v %

nehmotný majetok - softvér

60

rovnomerná

20,00

stavby, budovy, haly

240

rovnomerná

5,00

stroje a prístroje

48

rovnomerná

25,00

nábytok, zariadenie

72

rovnomerná

16,67

automobily

48

rovnomerná

25,00
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ostatný hmotný majetok

48

rovnomerná

25,00

ostatný hmotný majetok

72

rovnomerná

16,67

Zásoby
Zásoby sú oceňované obstarávacou cenou s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sú
ocenené vlastnými nákladmi. Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa vykonáva spôsobom B.
Spoločnosť účtuje v zmysle § 17 Postupov účtovania o zásobach, ktorými sú:

materiál - suroviny, pomocné látky, náhradné diely, hmotný majetok, ktorý nespĺňa podmienky dlhodobého majetku
nedokončená výroba - produkty, ktoré prešli niekoľkými výrobnými procesmi, ale nie sú už materiálom
výrobky - predmety vlastnej výroby určené na predaj
tovar - zakúpený za účelom predaja v nezmenej podobe

Spoločnosť v danom účtovnom období neúčtovala o zásobách.
Finančný prenájom
Finančným prenájom sa rozumie obstaranie dlhodobého majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za
dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu.
Majetok obstaraný finančným prenájmom sa odpisuje v účtovníctve nájomcu. Finančný náklad Úroky sa účtujú na účet 562 - Úroky. Prijatie
majetku nájomcom sa v deň prijatia majetku účtuje v prospech účtu 474 - Záväzky z prenájmu, v rámci dlhodobých záväzkov.
Pohľadávky
Pohľadávky sú pri vzniku ocenené menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí a pohľadávky, ktoré sú nadobudnuté vkladom
do základného imania sú ocenené obstarávacou cenou. Opravné položky sú účtované pri pochybnostiach o jej zaplatení dlžníkom a pri
sporných pohľadávkach. Pohľadávky do doby splatnosti 12 mesiacov sa považujú za krátkodobé. Pri splatnosti pohľadávky nad 12 mesiacov sú
pohľadávky vykázané ako dlhodobé.
Peňažné prostriedky, ekvivalenty a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené menovitou hodnotou. Finančné prostriedky uložené na bankových účtoch s dobou viazanosti nad 12
mesiacov sú vykázané samostatne.
Účty časového rozlíšenia
Na účtoch časového rozlíšenia sa účtujú náklady a výnosy v rozlíšení s účtovným obdobím, s ktorým časovo a vecne súvisia. Náklady budúcich
období a príjmy budúcich období vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím, v
členení na dlhodobé a krátkodobé. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím, v členení na dlhodobé a krátkodobé.
Rezervy
Na účtoch rezerv sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania.
Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Členenie rezerv z hľadiska časového vymedzenia sú dlhodobé alebo krátkodobé.
Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí,
že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
Daň z príjmov splatná a odložená daň z príjmov
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Zo základu dane z príjmov a sadzby sa vypočíta splatná daň z príjmov z bežnej činnosti a z mimoriadnej činnosti.
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
a)

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

b)

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

c)

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

Cudzia mena a kurzové rozdiely
Účtovníctvo je vedené a účtovná závierka je zostavená v peňažnej jednotke euro. Pohľadávky, záväzky, podiely, cenné papiere, deriváty,
ceniny a peňažné prostriedky, ako aj opravné položky a rezervy, ak majetok a záväzky, ktorých sa týkajú, vyjadrené v cudzej mene, účtovná
jednotka účtuje v eurách aj v cudzej mene.
Opravné položky
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti
oceneniu v účtovníctve. Opodstatnenou je, ak nastane skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto
majetku. Pri opodstatnenosti sa tvorí opravná položka. Zúčtovanie opravnej položky sa vykoná z dôvodu vyradenia, z úplného alebo
čiastočného zániku opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty. Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku (predajom, darovaním, škodou,
spotrebou a inkasom) sa vykoná pred vyradením majetku.

Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to
a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom
ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy;
uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas
bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.
(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s
ním nakladať.
(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a
o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.
(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a
zúčtovania.
(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.
(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo
zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia
alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.
(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú
činnosť a podnikateľskú činnosť.
(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo
zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia
alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.
(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a
to
a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa
uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny
a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.
(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
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(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba,
zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa
uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,
b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky
a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,
c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,
e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia
a zostatok na konci účtovného obdobia,
f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty
v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.
(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.
(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to
a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,
b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov.

Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov,
služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.
(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota
kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.
(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota
kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie
v členení na náklady za
a) overenie účtovnej závierky,
b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
c) súvisiace audítorské služby,
d) daňové poradenstvo,
e) ostatné neaudítorské služby.
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Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.
Čl. VI
Ďalšie informácie
(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo
vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej
jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z
investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.
(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z
ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac
neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto
povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.
(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke
sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
b) povinnosť z opčných obchodov,
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
e) iné povinnosti.
(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.
(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

3

4

z toho počet vedúcich zamestnancov

0

0

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

0

0

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

0

0
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Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Tabuľka č. 1
Nehmotné výsledky
z vývojovej
a obdobnej činnosti
Prvotné ocenenie - stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia

Softvér

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý nehmotný
majetok

Oceniteľné práva

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok

37641,90

755,16

38397,06

37641,90

755,16

38397,06

37641,90

755,16

38397,06

37641,90

755,16

38397,06

Spolu

prírastky
úbytky
presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na začiatku
bežného účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Tabuľka č. 2

Pozemky

Prvotné ocenenie stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
prírastky

Umelecké
diela
a zbierky

Stavby

Samostatné
hnuteľné
veci a súbory
hnuteľných
vecí
1277,97

Dopravné
prostriedky

Pestovateľské
celky trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok
27616,81

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
hmotný
majetok

Spolu

28894,78

23280,00

úbytky
presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky

24557,97

27616,81

1277,97

52174,78
1277,97

4365,00

úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky –
stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

5642,97

1277,97

prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

0,00

27616,81

27616,81

18915,00

27616,81

46531,81
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Tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

Podielové cenné papiere
a podiely v ovládanej
obchodnej spoločnosti

Podielové cenné papiere
a podiely v obchodnej
spoločnosti
s podstatným vplyvom

Dlhové cenné
papiere držané do
splatnosti

Pôžičky podnikom
v skupine a
ostatné pôžičky

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
finančný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Hodnota vlastného imania ku koncu
Názov spoločnosti

Podiel na základnom
imaní (v %)

Podiel účtovnej jednotky na
hlasovacích právach
(v %)

bežného
účtovného obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Účtovná hodnota ku koncu

bežného účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
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Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku
Tabuľka č. 1
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

Krátkodobý finančný majetok
Majetkové
cenné
obchodovanie

papiere

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného účtovného obdobia

na

Dlhové cenné papiere na obchodovanie
Dlhové cenné papiere so splatnosťou
do jedného roka držané do splatnosti
Ostatné realizovateľné cenné papiere
Obstarávanie krátkodobého finančného
majetku
Krátkodobý finančný majetok spolu

Tabuľka č. 2
Zvýšenie/ zníženie hodnoty
Krátkodobý finančný majetok
(+/-)

Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia

Vplyv ocenenia na vlastné imanie

Majetkové cenné papiere na obchodovanie
Dlhové cenné papiere na obchodovanie
Ostatné realizovateľné cenné papiere
Krátkodobý finančný majetok spolu
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Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám
Druh zásob

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Tvorba opravnej položky
(zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Materiál
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Poskytnutý preddavok na
zásoby
Zásoby spolu

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

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Tvorba opravnej položky
(zvýšenie)

Pohľadávky z obchodného
styku
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči
účastníkom združení
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

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

bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

461048,61

931512,63

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00

461048,61

931512,63

Pohľadávky spolu

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie

94759,81

94759,81

z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa osobitného
predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z precenenia
kapitálových účastín
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Spolu

-51364,20

-45035,31

-45035,31
-1639,70

-45035,31

-4568,23

-100967,74

-28997,67

45035,31

-28997,67

-33565,90

45035,31

-35205,60
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Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné
Účtovná strata

-45035,31

Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

-45035,31

Iné

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

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Tvorba rezerv

Použitie rezerv

Zrušenie alebo zníženie
rezerv

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Overenie ÚZ auditorom
Jednotlivé druhy dlhodobých
zákonných rezerv
Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé druhy krátkodobých
ostatných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
ostatných rezerv
Ostatné rezervy spolu
Rezervy spolu

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch
Stav na konci
Druh záväzkov

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

bežného účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti

0,00

584,50

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka

27643,89

78086,55

Krátkodobé záväzky spolu

27643,89

78671,05

27643,89

78671,05

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich
rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

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

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov
Tvorba zo zisku

Strana 19

Čerpanie
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

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

Mena

Výška úroku v %

Splatnosť

Forma zabezpečenia

Suma istiny na konci bežného
účtovného obdobia

Suma istiny na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Krátkodobý bankový
úver
Pôžička
Návratná finančná
výpomoc
Dlhodobý bankový
úver
Spolu

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

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku
dlhodobého majetku obstaraného
z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z
prostriedkov Európskej únie

1347837,96

376569,24

1098425,71

625981,49

dotácie z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku
grantu
podielu zaplatenej dane
dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane

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

Záväzok

Istina

Finančný náklad

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Celková suma dohodnutých platieb
do jedného roka vrátane
od jedného roka do piatich rokov
vrátane
viac ako päť rokov

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

Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Použitá suma bežného účtovného
obdobia

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky
Jednotlivé druhy nákladov za
overenie účtovnej závierky

Suma
1260,00

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu

1260,00
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