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Úvod 

 

Poslaním činnosti Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, 
n.o. (RC SFPA) je prispievať do verejnej diskusie a vzdelávania o medzinárodných vzťahoch 
a zahraničnej politike Slovenskej republiky prostredníctvom vypracovávania analýz, 
vydávania publikácií a organizovania odborných podujatí. Ako každý zahraničnopolitický 
think-tank aj RC SFPA má ambíciu prispievať svojimi analýzami k zlepšeniu verejnej 
informovanosti, prijímaniu kvalitných zahraničnopolitických rozhodnutí a k zlepšeniu 
plánovania zahraničnej politiky v SR. Vo svojej odbornej, publikačnej a organizačnej činnosti 
sa RC SFPA zameriava na prioritné témy zahraničnej politiky SR. Výsledky činnosti v roku 
2007 svedčia o tom, že RC SFPA sa darí napĺňať svoje poslanie. 
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1. Súhrnná správa o činnosti v roku 2007 
 

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. (ďalej v texte – 
RC SFPA) v roku 2007 uskutočnilo 29 projektov, v rámci ktorých bolo zorganizovaných 27 
odborných podujatí doma i v zahraničí, vydaných 11 periodických, 3 neperiodické publikácie, 
bolo zrealizovaných 15 výskumných úloh, ktorých výstupom sú štúdie na zadané témy a 4 
policy briefs. Zoznam vydaných publikácií je uvedený v časti 1.3. tejto správy a prehľad 
ostatných projektov, vrátane ich výstupov, je uvedený v časti 2 tejto správy. Prehľad činnosti 
RC SFPA v časti 2 je štruktúrovaný podľa piatich hlavných výskumných programov RC 
SFPA: Európske štúdie, Medzinárodná bezpečnosť, Stredná a juhovýchodná Európa, 
Východná Európa, Hospodárska a rozvojová politika.  

Poslaním činnosti RC SFPA je prispievať do verejnej diskusie a vzdelávania 
o medzinárodných vzťahoch a zahraničnej politike Slovenskej republiky prostredníctvom 
vypracovávania analýz, vydávania publikácií a organizovania odborných podujatí. Táto 
správa dokumentuje spôsob, akým si RC SFPA plní svoje poslanie v súlade so štatútom 
organizácie. Časti 1.1. – 1.3. tejto správy obsahujú stručné hodnotenie činnosti RC SFPA 
podľa hlavných typov výstupov – odborné podujatia, výskumná činnosť a publikačná činnosť, 
vrátane stručného hodnotenia prioritných výstupov a porovnania výsledkov činnosti 
s predchádzajúcim obdobím.       

 

1.1. Odborné podujatia 

RC SFPA zorganizovalo roku 2007 27 odborných podujatí, z ktorých bolo 8 
medzinárodných konferencií, 3 domáce konferencie, 12 medzinárodných workshopov a 4 
odborné semináre.  

Za hlavné výstupy v roku 2007 považujeme nasledujúce 4 konferencie:  

Klimatická bezpečnosť – nová výzva zahraničnej politiky (Bratislava, Primaciálny palác,  23. 
januára 2007), ktorú sme zorganizovali v spolupráci s Veľvyslanectvom Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v SR. Na konferencii sa zúčastnili špičkoví 
experti na problematiku klimatických zmien zo Spojeného kráľovstva, Slovenska a ďalších 
krajín, vrátane osobnej účasti ministrov hospodárstva a životného prostredia SR. Konferenciu 
považujeme za významný príspevok k identifikácii významu boja s klimatickými zmenami 
v agende zahraničnej politiky v podmienkach SR. 

Kontinuity a zmeny v zahraničnej politike SR, 8. ročník Hodnotiacej konferencie 
zahraničnej politiky SR (Bratislava, Kongresová sála MZV, 2. apríl 2007). Konferencia sa 
koná pravidelne každý rok a slúži na reflexiu zahraničnej politiky SR, výsledkov 
predchádzajúceho roka a diskusiu o ďalších úlohách. Na konferencii predniesli príspevky 
a zúčastnili sa predseda Národnej rady Pavol Paška, člen EK za SR Ján Figeľ, minister 
zahraničných vecí Ján Kubiš, poslanci Národnej rady SR, najmä členovia zahraničného 
a európskeho výboru NR SR a široká odborná obec. Konferencia sa tešila mimoriadnej 
pozornosti médií a bola významným príspevkom do verejnej debaty v SR o zahraničnej 
politike. 

EU Enlargement: Next Steps, (Bratislava, Kongresová sála MZV, 11. a 12. októbra 2007). 
Konferencia bola špičkovým podujatím k téme ďalšieho rozširovania EÚ i v medzinárodnom 
kontexte. Zúčastnili sa na nej poprední experti z krajín EÚ, vrátane krajín V4, piati experti 
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z Turecka a šiesti experti z krajín západného Balkánu. Mimoriadnym obohatením bolo 
vystúpenie ukrajinského prezidenta Viktora Juščenka, ktorý vystúpenie na konferencii zaradil 
do programu svojej oficiálnej návštevy SR 11. októbra 2007. 

Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska (Bratislava, 
Kongresová sála MZV SR, 14. a 15. novembra 2007). Konferenciu sme zorganizovali 
v spolupráci so Zastúpením EK v SR, MZV SR a ďalšími desiatimi partnermi, najmä 
podnikateľskými subjektmi. Podujatie bolo výnimočné v tom smere, že bolo jediné svojho 
druhu v druhej polovici roku 2007 – čase vymedzenom na verejnú debatu a pripomienkovanie 
návrhu stratégie energetickej bezpečnosti SR, ktorá bola vypracovaná v gescii Ministerstva 
hospodárstva SR – ktoré umožnilo hodnotenie návrhu slovenskej národnej stratégie 
v kontexte rozvoja spoločnej energetickej politiky EÚ. Na konferencii vystúpili poprední 
predstavitelia MH SR, MZV SR, hostia z členských krajín EÚ a najmä zástupcovia 
podnikateľskej sféry v SR. 

Osobitnú zmienku si zaslúžia nasledujúce tri projekty, v rámci ktorých sme zorganizovali 
niekoľko medzinárodných odborných podujatí doma i v zahraničí, ktoré si zaslúžia osobitnú 
zmienku: 

Slovensko-maďarské európske fórum – projekt slovensko-maďarské európske fórum 
hodnotíme ako prvú iniciatíva strategického charakteru pochádzajúcu zo Slovenska cieľom 
ktorej je etablovanie pravidelného dialógu s maďarskou stranou predovšetkým o európskych 
témach. Hlavným cieľom projektu je prispieť formou odborných diskusií k hľadaniu možností 
pre napĺňanie spoločných záujmov Slovenska a Maďarska v európskom, regionálnom i 
bilaterálnom kontexte. V roku 2007 sme v rámci tohto projektu zorganizovali 3 podujatia (2 
v Bratislave: 27. februára 2007 a 4. decembra 2007, jedno podujatie sa konalo v Budapešti: 
27. septembra 2007 – viac info pozri v časti 2 tejto správy). Podujatie v Budapešti bolo 
výnimočné najmä v kontexte aktuálneho zhoršenia bilaterálnych vzťahov na oficiálnej úrovni 
po zrušení stretnutia zahraničných výborov parlamentov obidvoch krajín. Sme radi, že na 
podujatí, ktoré bolo prvým, ktoré v Budapešti zorganizoval slovenský think tank, sme privítali 
poslancov parlamentov obidvoch krajín, a že podujatie prispelo k zlepšeniu bilaterálnych 
vzťahov. To je poslaním a zmyslom celého projektu, ktorý považujeme za jeden z prioritných 
v našej činnosti i v ďalšom období. 

Finding Common Grounds 2: Turkey and V4 Civil Society Dialogue – cieľom projektu je 
podporiť výmenu skúseností a informácií z procesu demokratickej tranzície a prístupového 
procesu do EÚ medzi predstaviteľmi mimovládnych organizácií i štátnej správy v SR 
a v Turecku. Projekt  pozostáva zo série workshopov a verejných vystúpení na univerzitách 
a ďalších verejných fórach na Slovensku a v Turecku. Ide o prvý slovensko-turecký projekt 
tohto druhu. V rámci projektu sme v roku 2007 zorganizovali dve podujatia (Bratislava, 10. 
októbra 2007 a dvojdňové podujatie v Istanbule, 19. – 20. novembra 2007 – viac info pozri 
v časti 2 tejto správy). Podujatie v Istanbule bolo výnimočné v troch ohľadoch: 1) bolo prvé, 
ktoré zorganizoval slovenský think tank v Turecku; 2) zúčastnili sa na ňom predstavitelia 
niekoľkých vplyvných tureckých think tankov, vrátane zástupcov MZV Turecka, ktorí majú 
na starosti vzťahy s EÚ a prípravu komunikačnej stratégie Turecka o EÚ; potešiteľné bolo, že 
prejavili záujem o skúsenosti SFPA pri organizovaní Národného konventu o EÚ ako 
platformy pre verejnú debatu o otázkach vyplývajúcich z prístupového procesu Turecka do 
EÚ; 3) na podujatí v Istanbule sa zúčastnila i skupina 5 slovenských novinárov, ktorí 
nadviazali kontakty s tureckými kolegami. Tento projekt bude takisto patriť medzi prioritné 
aktivity našej činnosti v ďalšom období.  

Medzi projekty, ktoré významne prispeli k počtu a kvalite odborných podujatí patrí i projekt 
Fórum pre Európu, podporený v rámci programu INTEREG, v rámci ktorého sme v roku 
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2007 zorganizovali 4 rakúsko-slovenské konferencie na témy, týkajúce sa inštitucionálnej 
reformy EÚ a rakúsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce. Do tejto skupiny patrí i projekt 
Strengthening Central European Contribution to the Eastern Dimension of EU’s CFSP, 
v rámci ktorého sme spoluorganizovali 3 medzinárodné workshop-y v Bruseli, Washingtone, 
D.C. a Berlíne na témy týkajúce sa politiky EÚ voči krajinám východnej Európy. Rovnako 
ako i projekt Pomoc Ukrajine pri zvyšovaní informovanosti verejnosti o NATO: skúsenosti 
Slovenska (spoločný projekt Inštitútu pre verejné otázky, RC SFPA a Centra pre európske 
a severoatlantické vzťahy, n. f. podporený v rámci grantovej schémy MZV). V rámci projektu 
sme spoluorganizovali tri podujatia na Ukrajine v Odese, Simferopoli a Kyjeve (viac info 
uvedených projektoch – pozri časť 2 tejto správy).   

Z hľadiska počtu, kvality a dosahu odborných podujatí na verejnú diskusiu o prioritných 
témach zahraničnej politiky doma i v zahraničí bol rok 2007 krokom vpred v porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím. Táto skutočnosť je dôležitá najmä na pozadí skutočnosti, že 
v roku 2007 RC SFPA spolu s materskou organizáciou SFPA neorganizovalo podujatia 
v rámci projektu Národný konvent o EÚ v SR. Pre udržanie tohto pozitívneho trendu sú 
dôležité dlhodobé partnerstvá so Zastúpením EK v SR, Nadáciou Friedricha Eberta, German 
Marshall Fund of the U.S., MZV SR a spolupráca s podnikateľskými subjektmi – potenciál 
pre túto spoluprácu ukázala najmä novembrová konferencia o energetike - partnermi, ktorí 
majú dlhodobé dobré skúsenosti zo spolupráce s RC SFPA pri organizovaní odborných 
podujatí.   

 

1.2. Výskumná činnosť  

V roku 2007 RC SFPA zrealizovalo 14 projektov, súčasťou ktorých bola realizácia 
výskumných úloh, t.j. ich výstupmi boli štúdie a analýzy na zadané témy. Osobitnú zmienku 
si zaslúžia nasledujúce výstupy výskumnej činnosti RC SFPA v roku 2007: 

Slovenská zahraničná politika v meniacom sa svete – štúdia, ktorú sme vypracovali 
v spolupráci s Oddelením strategického plánovania MZV SR a Inštitútom ASA pre potreby 
MZV SR. Na základe analýzy globálnych trendov, štúdia identifikuje strednodobé priority 
zahraničnej politiky SR. 

Export Control System Asessments – In-Country Assessments: Argentina, Georgia, 
Slovakia – štúdia, ktorú sme vypracovali pre potreby Ministerstva zahraničných vecí 
Spojených štátov amerických. Išlo o komparatívnu analýzu legislatívnej úpravy, 
inštitucionálneho zabezpečenia a vyhodnotenie fungovania kontrolného systému exportu 
zbraní z Argentíny, Slovenska a Gruzínska. 

The EU’s Eastern Policy: Central European Contribution. In a Search for New Approach 
– štúdia vypracovaná v rámci projektu Strengthening Central European Contribution to the 
Eastern dimension of EU’s CFSP, ktorý realizujeme v spolupráci s visegrádskymi partnermi 
a ktorý je podporený GMF a IVF. Štúdia obsahuje návrh na rozvoj nástrojov Európskej 
politiky susedstva so zameraním na krajiny východnej Európy. Po zverejnení štúdie sme 
dostali osobitnú ponuku zo strany Nadácie Friedricha Eberta, aby sme v ďalšom období 
zrealizovali osobitný medzinárodný výskumný projekt na túto tému. 

EU 25/27 Watch – pravidelný monitoring a analýza nosných tém európskej politiky v rámci 
SR. Hlavným koordinátorom projektu Institut für Europäische Politik (Berlín), RC SFPA 
jedným z 25 partnerov v ostatných členských krajinách Európskej únie 

V rámci grantovej schémy MZV SR sme v roku 2007 zrealizovali 6 výskumných úloh na 
zadané témy. Ďalšie dve výskumné úlohy v rámci grantovej schémy MZV budú ukončené do 
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konca februára 2008. Na základe kontraktu s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu sme 
v roku 2007 začali realizovať výskum týkajúci sa rezidentov Bieloruska, Moldavska 
a Ukrajiny na pracovnom trhu SR. V spolupráci s Nadáciou Friedricha Eberta realizujeme 
výskum na tému „Vplyv európskej integrácie na diškurz a politiku SR smerom k Rómom“. 
RC SFPA je partnerom medzinárodného projektu vedeného Inštitútom pre verejné otázky 
(Varšava), v rámci ktorého bola vypracovaná štúdia na základe terénneho výskumu a 
monitoringu fungovania slovensko-ukrajinskej hranice ako vonkajšej hranice EÚ.  

Prehľad zrealizovaných výskumných úloh pozri v časti 2 tejto správy.  

  

1.3. Publikačná činnosť 

V roku 2007 sme pokračovali vo vydávaní Ročenky zahraničnej politiky SR v slovenskom 
i anglickom jazyku, odborného štvrťročníka International Issues & Slovak Foreign Policy 
Affairs a vedecko-populárneho dvojmesačníka Zahraničná politika.  

S cieľom spopularizovať časopis Zahraničná politika a sprístupniť ho širšej slovenskej 
verejnosti sme zriadili jeho webovú verziu a zaregistrovali sme na RC SFPA internetovú 
doménu: www.zahranicnapolitika.sk. Od februára 2007 sme prijali na miesto redaktora 
časopisu Zahraničná politika nového pracovníka (Pavol Szalai).   

 

1.1.1. Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 

Editor   Peter Brezáni 

Charakteristika Publikácia zachytávajúca najvýznamnejšie udalosti a témy slovenskej 
zahraničnej politiky v predchádzajúcom roku. V roku 2007 vyšla 
v poradí ôsma ročenka zahraničnej politiky SR v slovenskom 
i anglickom jazyku. Slovenská verzia ročenky vychádza v náklade 400 
ks. Jej adresátom sú predstavitelia exekutívy a legislatívy, 
najdôležitejšie vedecké a odborné pracoviská relevantných fakúlt 
univerzít v SR, špecializované think-tanky a občianske organizácie 
v SR. Anglická verzia ročenky vychádza v náklade 400 ks. Jej 
adresátom sú veľvyslanectvá kľúčových európskych i zámorských 
krajín na Slovensku, najdôležitejšie vedecké a odborné pracoviská 
relevantných fakúlt univerzít v zahraničí, špecializované think-tanky a 
občianske organizácie v Európe, predstavitelia firiem a medzinárodných 
inštitúcií pôsobiacich na území SR, ich vrcholoví manažéri. 

Výstupy  Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2006 (Bratislava: 
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., 
2007). 

Yearbook of Foreign Policy of the Slovak Republic 2006 (Bratislava: Research 
Centre of the Slovak Foreign Policy Association, 2007). 

 

1.1.2. International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs 

Editori   Tomáš Strážay 

Peter Brezáni 
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Charakteristika Odborný štvrťročník o medzinárodných vzťahoch a zahraničnej politike 
Slovenskej republiky v anglickom jazyku. Vychádza od roku 2006 na 
báze štvrťročníka Medzinárodné otázky, vydávaného v slovenskom 
jazyku od roku 1990 a revue Slovak Foreign Policy Affairs vydávanej 
v anglickom jazyku od roku 2000. Najstarší slovenský odborný časopis 
v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnosti. 

Časopis vychádza v náklade 500 ks. V roku 2007 vychádzal časopis 
s podporou Ministerstva zahraničných vecí SR a ďalších partnerov. 
Adresátom časopisu sú predstavitelia exekutívy aj legislatívy, 
najdôležitejšie vedecké a odborné pracoviská relevantných fakúlt 
univerzít v SR, zastupiteľské úrady SR v zahraničí, veľvyslanectvá 
kľúčových európskych i zámorských krajín na Slovensku, zástupcovia 
firiem a finančných inštitúcií pôsobiacich na území SR, ich vrcholoví 
manažéri, špecializované think-tanky v zahraničí, občianske organizácie 
v Európe i zámorí.  

Výstupy  International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs Vol. XVI, No. 1/2007: 
Strategic Framework for the EU’s Eastern Policy 

International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, Vol. XVI, No. 2/2007: 
Domestic Politics in the Central European Foreign Policies 

International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, Vol. XVI, No. 3/2007: 
Asian Certain Uncertainties  

International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, Vol. XVI, No. 4/2007: 
Energy Security: Challenges and Prospects 

 

1.1.3. Zahraničná politika 

Šéfredaktor  Lucia Najšlová 

Redaktor  Pavol Szalai 

Charakteristika Populárno-vedecký časopis o medzinárodných vzťahoch a zahraničnej 
politike, vychádza šesťkrát ročne v slovenskom jazyku, od roku 2004 aj 
s pravidelnou prílohou Strategické štúdie (pripravované v spolupráci 
s Centrom strategických štúdií) a od roku 2006 aj s prílohou Europeana 
(pripravovaná v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied 
UK v Bratislave). Nadväzuje na Listy SFPA vydávané od roku 1997. 
Časopis vychádza v náklade 800 ks. V roku 2007 vychádzal časopis 
s podporou Ministerstva zahraničných vecí SR a ďalších partnerov. 
Odberateľmi sú členovia Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú 
politiku, pracovníci orgánov štátnej správy, samosprávy, akademickí 
pracovníci (univerzity, think-tanky, niektoré ústavy SAV), zástupcovia 
médií a mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú zahraničnej politike 
a súvisiacim témam, knižnice a predstavitelia diplomatického zboru 
v SR. V roku 2007 bol zriadený server www.zahranicnapolitika.sk, 
cieľom ktorého je prispieť k popularizácii zahraničnej politiky 
a podnietiť záujem širšej verejnosti o témy, ktoré presahujú hranice SR. 
Partnerstvá s donormi sme rozšírili o partnerstvo s veľvyslanectvom 
Španielskeho kráľovstva v SR, ktoré v budúcom roku finančne podporí 
uverejnenie textov s tematikou vzťahy EU-Latinská Amerika. 
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Výstupy   Zahraničná politika, Vol. XI., No. 1/2007: Klimatické zmeny 

Zahraničná politika, Vol. XI., No. 2/2007: Outsideri 

Zahraničná politika, Vol. XI., No. 3/2007: Európska politika susedstva 

Zahraničná politika, Vol. XI., No. 4/2007: Ako odmínovať západný Balkán? 

Zahraničná politika, Vol. XI., No. XI. ročník, č. 5/2007: Čínske pravidlá  hry  

Zahraničná politika, Vol. XI., No. XI. ročník, č. 6/2007: Medvedí príbeh 

 

1.1.4. Iné publikácie 

Duleba, A. The EU’s Eastern Policy: Central European Contribution. In a Search for New 
Approach. Prague Security Studies Institute (Praha), Center for International Relations 
(Varšava), Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 
(Bratislava), Center for EU Enlargement Studies (Budapešť), 2007. 

Bilčík, V., Világi, A. Slovakia and the Limits of European Integration. A Study for the Project 
Forum for EUrope (Vol. I). Studien des Instituts fuer den Donauraum un Mitteleuropa, No. 3/ 
2007. Vydavatelia: IDM a SFPA. 

Benč, V. (ed.) Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca: analýza problémov a stratégia 
rozvoja. Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., Regionálne 
oddelenie Národného inštitútu strategických štúdií v Užhorode, Prešov, Bratislava, Užhorod 
2006). 
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2. Výskumné programy  
 

2.1. Európske štúdie 

Vedúci programu Vladimír Bilčík, PhD. 

Výskum. pracovníci Aneta Világi, PhD. 

   Mgr. Lucia Najšlová 

   Mgr. Zuzana Lisoňová 

 

Názov projektu Fórum pre Európu 

Partneri Institut für Donauram und Mitteleuropa (Viedeň), Donau-Universität 
Krems, Dom Európy Bratislava, Zemská akadémia Dolné Rakúsko, 
Weinviertel Management (Viedeň) 

Koordinátori Vladimír Bilčík, Aneta Világi 

Charakteristika Cieľom projektu, ktorý bol podporený v rámci programu EÚ 
NTERREG IIIA pre podporu rakúsko-slovenskej cezhraničnej 
spolupráce bolo zvýšenie informovanosti rakúskej a slovenskej 
verejnosti o EÚ. V rámci projektu sa uskutočnili odborné a verejné 
diskusné podujatia v SR a Rakúsku na témy fungovania inštitúcií EÚ, 
ich reformy a riešenia problému demokratického deficitu s cieľom 
zvýšiť akceptovateľnosť EÚ v očiach rakúskej a slovenskej verejnosti. 
Projekt sa začal realizovať v januári 2006 a bol ukončený v septembri 
2007. 

Výstupy Publikácia: Bilčík, V., Világi, A. Slovakia and the Limits of European 
Integration. A Study for the Project Forum for EUrope (Vol. I). Studien 
des Instituts fuer den Donauraum un Mitteleuropa, No. 3/ 2007. 
Vydavatelia: IDM a SFPA. 

Konferencia: Demokratický deficit v EÚ: skúsenosti Rakúska 
a Slovenska, Bratislava, Kongresová sála MZV SR, 20. november 2006. 

Konferencia: Fórum pre EUrópu – výchova k spoločnej Európe, 
Bratislava, Primaciálny palác, 29. januára 2007. 

 Konferencia: Fórum pre EUrópu- 50 rokov európskej integrácie: 
Pohľad späť a do budúcna, Maria Enzersdorf, Rakúsko, 14. marca 
2007. 

 Konferencia: Čo robí EÚ pre mladých ľudí?, Hollabrum, Rakúsko, 9. 
máj 2007. 

 Konferencia: Regionálna spolupráca v EÚ- príklady z pohraničných 
regiónov Dolného Rakúska a Slovenska, EUREGIO Center Zistersdorf, 
Rakúsko, 13. jún 2007. 

 

Názov projektu Our Europe - Our Debate - Our Contribution 
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Partneri Projekt podporila EK – DG Communication; European House, 
Budapešť; The World of NGOs, Viedeň; ARCI Nuova Associazione 
Rím; Centre for Information Service, Cooperation and Development of 
NGOs, Ľubľana.  

Charakteristika Projekt venuje špeciálnu pozornosť informovaniu širokej verejnosti o 
dopadoch rôznych politík EÚ na každodenný život občanov a zároveň 
provokuje diskusiu, prostredníctvom ktorej môžu občania vyjadriť 
svoje obavy, názory a návrhy k európskym záležitostiam, čím zužujú 
priepasť a budujú mosty medzi občanmi a Európou. 

Koordinátori  Aneta Világi, Patrícia Hradilová, Zuzana Lisoňová 

Výstupy Seminár: Polstoročie integrácie – polstoročie vytvárania spoločných 
hodnôt v Európe? Regionálny okrúhly stôl  o demokracii, kultúre 
a európskej identite za účasti zástupcov z 5 partnerských organizácií 
(28. marec 2007, Bratislava) 

 Seminár: Jazyková politika v zjednocujúcej sa EÚ (22. február 2007, 
Bratislava) 

Seminár: Pozície Slovenska k inštitucionálnej reforme EÚ (11. jún 
2007, Bratislava)  

 Európsky labyrint v Bratislave a Komárne v rámci autobusového turné 
„Get on Europe” (3. a 4. júla 2007, Bratislava a Komárno) 

 

Názov projektu Rozšírenie EÚ: ďalšie kroky 

Koordinátori  Vladimír Bilčík, Lucia Najšlová, Tomáš Strážay 

Partner   Ministerstvo zahraničných vecí SR 

Charakteristika Medzinárodná konferencia o budúcej podobe politiky rozširovania EÚ 
za účasti popredných expertov zo zahraničia, najmä z krajín EÚ a V4, 
západného Balkánu a Turecka, ktorá bola zorganizovaná v rámci 
riešenia grantovej úlohy MZV SR. Osobitná časť konferencie bola 
venovaná vystúpeniu prezidenta Ukrajiny Viktora Juščenka počas jeho 
oficiálnej návštevy v SR dňa 11. októbra 2007. Konferencia 
pozostávala zo štyroch panelov: prvý panel bol venovaný debate 
o politike rozširovania v rámci EÚ, druhý panel bol venovaný 
prístupovému procesu a rokovaniam Turecka, tretí panel sa zameral na 
zhodnotenie integračných možností krajín západného Balkánu a štvrtý 
panel skúmal možnosti z aplikácie skúseností z regionálnej spolupráce 
krajín V4 na podmienky západného Balkánu. 

Výstup Medzinárodná konferencia, 11. – 12. októbra 2007, Kongresová sála 
MZV SR 

 

Názov projektu Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť 
Slovenska 

Koordinátori Alexander Duleba, Zuzana Lisoňová 
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Partneri Spoluorganizátori: Zastúpenie EK v SR, v spolupráci s MZV SR. 
Hlavní partneri: Stredoeurópska nadácia, Slovnaft, a.s., Slovenský 
plynárenský priemysel, a.s., Západoslovenská energetika, a.s., 
Transpetrol, a.s. Partneri: Slovenská inovačná a energetická agentúra, 
Shell, s.r.o., Nafta, a.s., Seesame Communication Experts. 

Charakteristika Medzinárodná konferencia o stratégii energetickej bezpečnosti SR 
v kontexte rozvoja spoločnej energetickej politiky EÚ. Cieľom 
konferencie bolo prediskutovanie návrhu stratégie energetickej 
bezpečnosti SR (MH SR) a zistenie slovenských postojov k ďalšiemu 
rozvoju spoločnej energetickej politiky EÚ. Konferencia pozostáva zo 
štyroch panelov: Prvý panel bol venovaný komparácii energetických 
politík EÚ, SR a ČR. Ďalšie tri panely boli obsahovo prispôsobené trom 
pilierom energetickej politiky EÚ: udržateľný hospodársky rozvoj 
a klimatické zmeny, bezpečnosť dodávok a vnútorný trh. Na 
konferencii vystúpili predstavitelia MZV SR, MH SR, zástupcovia 
podnikateľského sektora, špičkoví odborníci zo Slovenska a zahraničia. 
Konferencia sa tešila mimoriadnej pozornosti médií a verejnosti. 
Celkový počet zaregistrovaných účastníkov bol 176. 

Výstupy Medzinárodná konferencia, 14. – 15. novembra 2007, Kongresová sála 
MZV 

 Analytická správa  

 

Názov projektu Inštitucionálna reforma EÚ: výsledky a dôsledky Lisabonskej 
zmluvy 

Koordinátor  Vladimír Bilčík 

Partner   Zastúpenie EK v SR, Úrad vlády SR 

Charakteristika Konferencia sa uskutočnila za účasti člena Európskej komisie Jána 
Figeľa, poslancov Európskeho parlamentu za SR, poslancov NR SR, 
politických strán, mimovládnych organizácií, odbornej verejnosti a 
médií. Cieľom bolo prediskutovať a analyzovať výsledky Lisabonskej 
zmluvy o inštitucionálnej reforme EÚ. 

Výstup Konferencia, 19. novembra 2007, Hotel Devín  

 

Názov projektu Finding Common Grounds 2: Turkey and V4 Civil Society 
Dialogue 

Koordinátor  Lucia Najšlová 

Partneri Turkish Economic and Social Foundation, Turkish Daily News, 
Istanbul Kulur Universiteti, Open Society Foundation, GMF  

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

Výstupy  Workshop: Bratislava (10. – 11. októbra 2007) 

Workhop: Istanbul (19. – 20. novembra 2007) 

2x Policy Briefs 

 

Názov projektu EU 25/27 Watch 

Partneri Institut für Europäische Politik (Berlín) ako hlavný koordinátor projektu 
a 25 partnerov v ostatných členských krajinách Európskej únie 

Koordinátori Vladimír Bilčík, Aneta Világi 

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

Výstupy pravidelné výstupy približne každých šesť mesiacov vo forme 
elektronickej publikácie EU 25/27 Watch, ktorá je dostupná aj na 
http://www.sfpa.sk/sk/programy/RC_SFPA/vyskumne-
programy/program_es/?nrok=2006 (autori za SR: Vladimír Bilčík 
a Aneta Világi). 

 

Názov projektu Energetická politika EÚ : dôsledky pre SR 

Autori   Vladimír Benč, Vladimír Bilčík, Alexander Duleba 

Výstup   Štúdia pre MZV SR, projekt č. 4/2007 

 

 

2.2. Medzinárodná bezpečnosť 

Vedúci programu Ivo Samson, PhD. 

 

Názov projektu Strengthening the EU as International Actor and Durable   
Transatlantic Partner 

Koordinátori  Alexander Duleba, Zuzana Lisoňová 

Partner                      German Marshall Fund of the US 
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Charakteristika Cieľom projektu je posilniť medzinárodné kontakty RC SFPA 
s partnerskými organizáciami v USA, EÚ, západného Balkánu, 
východnej Európy a Turecka prostredníctvom organizovania 
spoločných podujatí, výskumu a publikácií na témy týkajúce sa 
Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. 

Výstupy                  Publikácia dvoch čísiel štvrťročníka International Issues & Slovak 
Foreign Policy Affairs: 2/2006 - “Belarus: Why should the EU care?”; 
1/2007 - “Strategic Framework for the EU’s Eastern Policy. In a Search 
for New Approach” 

Establishment of the Slovak-Turkish expert group on the chapter 
“Fundamental Freedoms and Human Rights”, which is one of the most 
challenging chapters of the Turkey’s EU accession talks (viac pozri – 
projekt “Finding Common Grounds 2”) 

     Medzinárodná konferencia EU Enlargement: The Next Steps, panel 
„Regional  Cooperation – the V4 and Western Balkans“, Bratislava 
(Kongresová sála MZV SR), 11. – 12. október 2007,  

                                 Analýza: Tomáš Strážay, From an Engagement to the Real Partnership. 
Visegrad Four and the Western Balkans in 2007 and After. 

    Dissemination event: Washington, D.C., 5. októbra 2007  

 

Názov projektu Energetická bezpečnosť 

Koordinátor  Ivo Samson 

Partner   Nadácia SPP 

Charakteristika Seminár určený poslancom NR SR, predstaviteľom parlamentných 
politických strán a klubov, ako aj pracovníkom štátnej správy, 
odborných pracovísk a odbornej verejnosti. Cieľom seminára bola 
diskusia o postoji voči súčasnej a budúcej závislosti tzv. západného 
sveta od strategických energetických surovín, resp. diskusia o politickej 
dimenzii tejto problematiky. Referáty predniesli: Ivo Samson – RC 
SFPA a Karel Hirman, Slovenská inovačná a energetická agentúra. 

Výstup   Seminár, 11. január 2007, knižnica SFPA 

 

Názov projektu Klimatická bezpečnosť - nová výzva zahraničnej politiky  

Koordinátori  Vladimír Bilčík, Aneta Világi 

Partneri Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva v SR, Ministerstvo hospodárstva 
SR, Ministerstvo životného prostredia SR 

Charakteristika Medzinárodná konferencia za účasti ministrov hospodárstva 
a životného prostredia SR, zástupcov MZV SR, Spojeného kráľovstva a 
odbornej verejnosti zo Slovenska i zahraničia. Cieľom konferencie bolo 
poukázať na globálny význam problematiky boja proti klimatickým 
zmenám, jej mieste v medzinárodnej agende a úlohám, ktoré z toho 
vyplývajú pre zahraničnú politiku SR i Spojeného kráľovstva. 
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Výstup Medzinárodná konferencia, 23. januára 2007, Bratislava, Primaciálny 
palác 

 

Názov projektu Export Control System Asessments – In-Country Assessments: 
Argentina, Georgia, Slovakia 

Partner US Department of State 

Koordinátor Ivo Samson 

Charakteristika Cieľom výskumného projektu, ktorého zadávateľom je Ministerstvo 
zahraničných vecí USA je komparatívna analýza legislatívnej úpravy, 
inštitucionálneho zabezpečenia a vyhodnotenie fungovania kontrolného 
systému exportu zbraní z Argentíny, Slovenska a Gruzínska. Projekt sa 
začal realizovať v októbri 2006 a bude ukončený v roku 2007. 

Výstup Štúdia pre MZV Spojených štátov amerických 

 

 

2.3. Stredná a juhovýchodná Európa 

Vedúci programu Mgr. Tomáš Strážay 

 

Názov projektu Slovensko-maďarské európske fórum 

Koordinátor  Tomáš Strážay 

Partneri Hungarian Institute for International Affairs (HIIA), Budapešť, 
International Visegrád Fund, Stredoeurópska nadácia, Bratislava 

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

Výstupy Konferencia Slovensko a Maďarsko v EÚ: hľadanie spoločných 
záujmov, Bratislava (Kongresová sála MZV SR), 27.  február 2007. 

                                   Konferencia Slovensko a Maďarsko v EÚ: priority a nástroje 
zahraničnej politiky, Budapešť (Konferenčná sála HIIA), 27. september 
2007. 

                                   Konferencia Slovensko a Maďarsko v EÚ: čo možno urobiť pre západný 
Balkán?,  Bratislava (Knižnica SFPA), 4. december 2007.  

 

Názov projektu Povolebná situácia v Srbsku 

Koordinátor  Tomáš Strážay 
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Partner   Nadácia Pontis 

Charakteristika Odborný seminár, ktorého hosťami boli Hedviga Morvai-Horváth, 
z organizácie Citizens’ Pact for South Eastern Europe, Novi Sad a Pavel 
Urban zo Slovenskej tlačovej agentúry, Bratislava. Cieľom seminára 
bolo hodnotenie situácie po srbských voľbách. 

Výstup   Seminár, 13. február 2007, knižnica SFPA 

 

Názov projektu Spôsoby, ktorými môžu krajiny západného Balkánu (resp. Srbsko)     
prispieť ku zvyšovaniu konkurencieschopnosti a životaschopnosti  
Európskej únie z hospodárskeho, sociálneho a civilizačného 
hľadiska 

Výstup   Štúdia pre MZV SR (gestorský odbor: 3 TEO) 

Autori   Tomáš Strážay, Peter Brezáni, Marko Nikolić  

 

Názov projektu Zmeny v kosovskej spoločnosti za posledných 20 rokov v kontexte 
národno-štátnej emancipácie Albáncov v priestore západného 
Balkánu a prebiehajúceho procesu európskej integrácie 

Výstup   Štúdia pre MZV SR (gestorský odbor: 3 TEO) 

Autori   Tomáš Strážay, Eliška Sláviková  

 

 

2.4. Východná Európa 

Vedúci programu Alexander Duleba, PhD. 

 

Názov projektu Strengthening Central European contribution to the Eastern 
dimension of EU’s CFSP 

Koordinátor  Alexander Duleba 

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

Charakteristika Trojročný projekt, ktorý začal byť realizovaný v septembri 2006 a bude 
ukončený v polovici roku 2009. Cieľom je prispieť do verejnej debaty 
v krajinách V4 v agende vzťahov EÚ s východnými susedmi a posilniť 
príspevok krajín V4 do tvorby politiky EÚ voči východným susedom 
prostredníctvom vypracovávania politických odporúčaní pre vlády 
krajín V4 a inštitúcie EÚ. Cieľom projektu je vypracovanie odporúčaní 
pre Českú republiku v agende východnej politiky EÚ, ktorá ako prvá 
z krajín V4 prevezme predsedníctvo v EÚ v roku 2009. Každý 
z projektových partnerov je zodpovedný za zorganizovanie výročnej 
konferencie na spoločne dohodnutú tému a vypracovanie analýzy, ktorá 
bude následne prezentovaná v Bruseli a hlavnom meste práve 
predsedajúcej krajiny v EÚ. V rámci projektu budú spracované 
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nasledujúce témy: strategický rámec pre politiku EÚ voči východným 
susedom, Schengen, vzťahy s Ruskom a energetická bezpečnosť. 
Projekt pozostáva z výskumných aktivít, publikačnej činnosti 
i organizovania odborných podujatí. 

Výstupy  v roku 2007: 

Publikácia: Duleba, A. The EU’s Eastern Policy: Central European 
Contribution. In a Search for New Approach. Prague Security Studies 
Institute (Praha), Center for International Relations (Varšava), 
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 
(Bratislava), Center for EU Enlargement Studies (Budapešť), 2007. 

Publikácia: A Joint Policy Brief #2: Towards a New Eastern Policy of 
the European Union. Eastern ENP and relations with Russia after the 
German Presidency, June 2007. 

Medzinárodná konferencia, Varšava: EU’s Eastern Policy – Challenges 
and Opportunities, 24. a 25. septembra 2007 

Seminár, Brusel, 20. júna 2007 

Seminár, Washington, D.C., 5. októbra 2007 

Seminár, Berlín, 16. októbra 2007 (v spolupráci so Stiftung 
Wissenschaft und Politik) 

 

Názov projektu Partnerstvá pre slovensko-ukrajinskú cezhraničnú spoluprácu 

Koordinátor  Vladimír Benč 

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

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

Výstupy Medzinárodný  seminár, 22. novembra 2007, hotel Senátor, Prešov  

Publikácia: Benč, V. (ed.) Slovensko-ukrajinská cezhraničná 
spolupráca: analýza problémov a stratégia rozvoja. Výskumné centrum 
Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., Regionálne 
oddelenie Národného inštitútu strategických štúdií v Užhorode, (Prešov, 
Bratislava, Užhorod 2006), 52 s. 

 

Názov projektu Monitoring východnej hranice Európskej únie 
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Koordinátori  Vladimír Benč, Juraj Buzalka (externý spolupracovník) 

Partneri  Inštitút pre verejné otázky vo Varšave, Open Society Foundation 

Charakteristika Medzinárodný projekt, ktorého koordinátorom je Inštitút pre verejné 
otázky vo Varšave a výskumné inštitúcie zo siedmich členských krajín 
EÚ, ktoré zdieľajú suchozemské východné hranice Únie. Cieľom 
projektu je monitoring fungovania hraničného režimu a vypracovanie 
odporúčaní pre EÚ. RC SFPA je národným partnerom v projekte. 

Výstupy Terénny výskum – zrealizovaný v mesiacoch august – september 2007 

 Správa z monitoringu slovensko-ukrajinskej hranice 

 

Názov projektu Pomoc Ukrajine pri zvyšovaní informovanosti verejnosti o NATO: 
skúsenosti Slovenska (spoločný projekt Inštitútu pre verejné 
otázky, RC SFPA a Centra pre európske a severoatlantické vzťahy, 
n. f.). 

Koordinátor  Alexander Duleba 

Partneri Inštitút pre verejné otázky, CENAA, MZV SR (projekt č. 23/2007), 
NATIP 

Charakteristika Cieľom projektu je posilniť kapacity Ukrajiny v integračnom procese 
do NATO prostredníctvom zvýšenia verejnej informovanosti o NATO 
v regiónoch Ukrajiny s najnižšou podporou pre vstup Ukrajiny do 
Aliancie (Krymská autonómna republika a Odeská oblasť).  

Výstupy Regionálna konferencia: Odesa, 29. septembra 2007 

 Regionálna konferencia: Simferopoľ: 31. septembra 2007 

 Tréning pre mienkotvorcov: Kyjev, 2. októbra 2007 

 Publikácia: Skúsenosti SR z prístupového procesu do NATO 

 

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

Odborný garant Alexander Duleba 

Autor   Pavol Szalai 

Partner   International Organization for Migration 

Výstup   Štúdia pre IOM – termín: január 2008. 

 

Názov projektu Ruská federácia pred prezidentskými voľbami 2008. Význam 
volieb pre vnútornú a zahraničnú politiku Ruska a implikácie pre 
politické a hospodárske záujmy SR 

Autor Alexander Duleba 

Výstup Štúdia pre MZV SR, projekt č.1/2007 
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Názov projektu Čiernomorská dimenzia ako súčasť Európskej politiky susedstva 
EÚ. Odporúčania pre politiku SR 

Autori   Alexander Duleba, Lucia Najšlová, Vladimír Bilčík 

Výstup   Štúdia pre MZV SR, projekt č. 5/2007 

 

 

2.5. Hospodárska a rozvojová politika 

Vedúci programu Ing. Vladimír Benč 

Výskum. pracovník Ing. Peter Brezáni 

 

Názov projektu Národný konvent o EÚ v Srbsku  

Koordinátor  Peter Brezáni 

Partneri Európske hnutie v Srbsku (Evropski pokret Srbija), SFPA, Bratislava – 
Belehrad Fund 

Charakteristika Projekt, podporený v rámci programu ODA SR pre Srbsko, vychádza 
zo skúsenosti SR z integračného procesu do EÚ a napomáha srbskému 
mimovládnemu sektoru, - ktorý sa otázkam európskej integrácie venuje, 
- budovať partnerstvo s vládnym sektorom (parlament a vláda). Cieľom 
vytvorenia Národného konventu v Srbsku – podľa vzoru slovenského 
NK o EÚ – je dosiahnuť, aby sa téma EÚ stala súčasťou širokej 
diskusie v Srbsku. Projekt začal v apríli 2006 na podnet srbskej strany 
(Evropski pokret Srbija), ktorá prejavila záujem o činnosť NK o EÚ 
v SR, a bude ukončený v decembri 2007. Projekt je podporený v rámci 
programu Oficiálnej rozvojovej pomoci SR cez Bratislava - Belehrad 
Fund.  

Výstupy V roku 2007 sa ukončili zasadnutia každej z ďalej uvedených 
pracovných skupín: PS I. Politická kondicionalita a domáce inštitúcie, 
PS II. Regionálna spolupráca, PS III. Spravodlivosť, sloboda 
a bezpečnosť, PS IV. Kapitál a služby, PS V. Tovar, PS. VI. 
Poľnohospodárstvo. V polovici decembra sa uskutoční slávnostné 
Plenárne zasadnutie a bude vydaná publikácia s odporúčaniami, ktoré 
vypracovali jednotlivé pracovné skupiny. 

 

Názov projektu  Model ekonomickej dimenzie ODA so zameraním na štáty 
západného Balkánu a Ukrajiny 

Výstup Štúdia pre MZV SR (gestorský odbor: ORPO) 

Autori Peter Brezáni, Vladimír Benč, Alexander Duleba, Marko Nikolić 
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3. Iné projekty 
 

Názov projektu Hodnotiaca konferencia zahraničnej politiky SR za rok 2006 

Koordinátor  Peter Brezáni 

Partneri  Ministerstvo zahraničných vecí SR, Konrad Adenauer Stiftung 

Charakteristika VIII. ročník pravidelnej hodnotiacej konferencie zahraničnej politiky 
SR za účasti najvyšších ústavných predstaviteľov sa uskutočnil už 
tradične po predložení správy o zahraničnej politike SR ministrom 
zahraničných vecí SR v Národnej rade SR. V nadväznosti na 
hodnotiacu konferenciu RC SFPA vydalo ročenku zahraničnej politiky 
SR za rok 2005 v slovenskom i anglickom jazyku. Téma 8. ročníka 
konferencie: Kontinuity a zmeny v zahraničnej politike SR 

Výstup   Konferencia, 2. apríl 2007, Kongresová sála MZV SR  

Publikácie: Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2006; 
Yearbook of Foreign Policy of the Slovak Republic 2006.   

 

Názov projektu Slovenská zahraničná politika v meniacom sa svete 

Koordinátor  Alexander Duleba 

Partneri  Oddelenie strategického plánovania MZV SR, Inštitút ASA 

Charakteristika Cieľom projektu bola identifikácia strednodobých priorít zahraničnej 
politiky SR s výhľadom na najbližších 10-15 rokov na základe analýzy 
globálnych trendov. 

Výstupy Štúdia: Alexander Duleba, Vladimír Bilčík, Peter Juza, Miroslav 
Wlachovský, Slovenská zahraničná politika v meniacom sa svete 
(odovzdaná 7. novembra 2007) 

 Workshop: MZV SR, 20. septembra 2007.  

 

Názov projektu Štipendium Pavla Lukáča 

Partner   Nadácia Jána Husa 

Charakteristika RC SFPA sa v spolupráci s Nadáciou Jana Husa dohodli na spoločnom 
štipendijnom programe pre nadaných študentov vysokých škôl, ktorí 
robia výskum alebo píšu diplomové práce týkajúce sa dejín 
a zahraničnej politiky v strednej Európe. Štipendium vzniklo na základe 
spoločnej iniciatívy a je venované pamiatke nášho kolegu Pavla 
Lukáča, ktorý tragicky zahynul vo februári 2004 a ktorý sa odborne 
venoval práve uvedenej oblasti. O prideľovaní štipendií rozhoduje 
nezávislá odborná komisia a program administratívne spravuje Nadácia 
Jana Husa v súlade s nadačnými pravidlami a postupmi. V roku 2006 
bolo udelené v poradí druhé štipendium Pavla Lukáča. 

Výstup Tretie štipendium vo výške 20.000 Sk pre 1 študenta v roku 2007 
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Názov projektu Vplyv európskej integrácie na diškurz a politiku SR smerom 
k Rómom  

Koordinátori  Lucia Najšlová, Aneta Világi 

Partner   Nadácia Friedricha Eberta 

Charakteristika Otázka postavenia Rómov mala vplyv na prístupový proces SR do EÚ. 
Je teda opodstatnené otázku obrátiť a spýtať sa: nakoľko vstup SR do 
EÚ ovplyvnil menšinové politiky SR a politický diškurz   vo vzťahu 
k Rómom. Výskumy, ktoré boli v SR zrealizované do roku 2007 sa 
venovali primárne socio-ekonomickému postaveniu rómskych komunít, 
pričom politická dimenzia „rómskej témy“ najmä v súvislosti 
s pôsobením EÚ bola spracovaná len v obmedzenej miere, bez 
relevantných akademických výskumov a výstupov, ktoré by mohli 
slúžiť ako podklad pre tvorbu ďalšej politiky resp. ako poučenie pre 
úniu a ďalšie kandidátske krajiny riešiace podobné problémy. 
Vzhľadom na fakt, že v súčasnosti neexistuje relevantný výskum o 
politikách mainstreamových strán smerom k Rómom, alebo o politickej 
participácii a mobilizácii Rómov, cieľom projektu je zrealizovať 
výskum, ktorý sústredí pozornosť na to: 
i) ako vstup do únie ovplyvnil politickú participáciu/mobilizáciu 

Rómov na Slovensku,  
ii)  akým spôsobom (a či) nástroje EÚ ovplyvnili diškurz 

mainstreamových politických strán o rómskej téme, 
iii)  ako nástroje EÚ ovplyvnili reálnu štátnu politiku smerom 

k rómskej národnostnej menšine.  

Výstupy  Štúdia 

   Seminár       

 

Názov projektu Zahraničná migrácia v SR : vývinové trendy od r. 2000 

Autor Boris Divínsky 

Recenzent Alexander Duleba 

Výstup Štúdia pre MZV SR, projekt č. 15/2007 
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4. Finančný prehľad 

 

Výsledovka k 31. 12. 2007 (v tis. Sk) 

 

 Náklady  

501 Spotreba materiálu 23 

502 Spotreba energie 48 

512 Cestovné 604 

513 Náklady na reprezentáciu 173 

518 Ostatné služby 4499 

521 Mzdové náklady 7 

538 Ostatné dane a poplatky 4 

545 Kurzové straty 172 

546 Dary 162 

549 Iné ostatné náklady 21 

 Náklady celkom       
   

 

5713 

 

 Výnosy  

602 Tržby z predaja služieb 942 

644 Úroky 1 

645 Kurzové zisky 9 

649 Iné ostatné výnosy 26 

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 659 

691 Dotácie 4062 

 Výnosy celkom 5699 

 Výsledok hospodárenia -14 
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Súvaha k 31. 12. 2007 ( v tis. Sk) 

 

 Aktíva  

014 Oceniteľné práva 1134 

018 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 23 

028 Drobný dlhodobý hmotný majetok 220 

029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 612 

314 Poskytnuté prevádzkové preddavky 89 

311 Pohľadávky z obchodného styku 608 

336 Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia 26 

378 Iné pohľadávky 719 

211 Pokladnica 11 

221 Bankové účty 687 

381 Náklady budúcich období 65 

 Aktíva celkom 4194 

   

 Pasíva  

901 Základné imanie 2855 

932 Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov 22 

963 Účet ziskov a strát -14 

323 Krátkodobé zákonné rezervy 48 

956 Sociálny fond 3 

321 Záväzky z obchodného styku 313 

331 Záväzky voči zamestnancom 22 

379 Ostatné záväzky 199 

241 Prijaté krátkodobé finančné výpomoci 105 

384 Výnosy budúcich období 641 

 Pasíva celkom 4194 
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5. Správa nezávislého audítora  
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6. Personálne obsadenie RC SFPA 
 V roku 2007 pracovalo vo Výskumnom centre Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú 
politiku, n.o. 10 zamestnancov. 

 

Vladimír Benč, vedúci výskumný pracovník, program Hospodárska politika a rozvojová 
pomoc (benc@sfpa.sk)  

Vladimír Bil čík, 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 politika a rozvojová pomoc 
(brezani@sfpa.sk) 

Alexander Duleba, riaditeľ; vedúci výskumný pracovník, program  Východná Európa 
(duleba@sfpa.sk) 

Zuzana Lisoňová, analytička, program Európske štúdie (lisonova@sfpa.sk) 

Lucia Najšlová, šéfredaktorka: Zahraničná politika; analytička,  program Európske štúdie  
(najslova@sfpa.sk) 

Ivo Samson, vedúci výskumný pracovník, program Medzinárodná bezpečnosť 
(samson@sfpa.sk) 

Tomáš Strážay, vedúci výskumný pracovník, program Stredná a Juhovýchodná Európa;  
editor: International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs (strazay@sfpa.sk) 

Pavol Szalai, editor: Zahraničná politika (szalai@sfpa.sk) 

Aneta Világi, analytička, program Európske štúdie (vilagi@sfpa.sk) 
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7. Správna rada RC SFPA 
 
Predseda Ján KUBIŠ 

Minister zahraničných vecí SR (ex offo)  

  

Podpredseda   
  

Juraj STERN 
Predseda Správnej rady SFPA  

  

Členovia Pavol DEMEŠ 
Riaditeľ kancelárie German Marshall Fund of the U.S. pre strednú a 
východnú Európu  

 
Ján FIGEĽ 
Člen Európskej komisie  

 

Rudolf CHMEL 
Literárny vedec, bývalý veľvyslanec  
 

Marianna ORAVCOVÁ 
Riaditeľka Odboru analýz a plánovania MZV SR (ex offo)  

 
Marcel PEŠKO 
Vedúci Služobného úradu MZV SR (ex offo)  

 
Mária KRASNOHORSKÁ 
Generálna riaditeľka Sekcie medzinárodných organizácií a rozvojovej 
pomoci MZV SR (ex offo)  
 

Juraj NOCIAR 
Generálny riaditeľ Sekcie európskych záležitostí MZV SR (ex offo)  

 
František ŠEBEJ 
Zahraničnopolitický analytik  

 
Magda VÁŠÁRYOVÁ 
Poslankyňa Národnej rady SR  
 

Peter WEISS 
Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita Bratislava 

 

 

 


