
   

 

SLOVENSKO A POĽSKO V EÚ A NATO 

26. november 2019 

Poľský inštitút v Bratislave, Námestie SNP 27 

 

PROGRAM 

 

14:00 – 14:20 Úvodné príhovory  

 

Alexander Micovčin, generálny riaditeľ, Sekcia európskych záležitostí, Ministerstvo zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR  

Krzysztof Strzałka, veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike 

 

14:20 – 16:00 1. panel: Pätnásť rokov členstva v EÚ: pohľad Slovenska a Poľska 

 

- Skúsenosti s členstvom v EÚ sú v oboch krajinách pozitívne, vysokú podporu členstvu v 

Únii vyjadruje aj obyvateľstvo oboch krajín.  V čom spočíva úspešnosť európskeho 

integračného projektu?  

- Slovensko a Poľsko sa líšia v miere integrácie do EÚ – Slovensko je členom eurozóny, 

Poľsko nie. Do akej miery ovplyvňuje tento fakt ich spoluprácu na úrovni EÚ?  

- Ako sa stavia Poľsko a Slovensko k budúcnosti EÚ?  Stretávajú sa ich predstavy, alebo sa 

skôr líšia?  

 

Eduard Kukan, bývalý minister zahraničných vecí SR a europoslanec 

Dariusz Niedźwiedzki, riaditeľ, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński, Krakov 

Alexander Duleba, vedúci analytik, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) 

Marta Makowska, analytička, Polski Instytut Stosunków Międzynarodowych (PISM) 

 

Moderátor: Tomáš Strážay, riaditeľ, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) 

 



   
 

 

16:00 – 16: 20 prestávka na kávu 

 

16:20 – 18:00 2. panel: Slovensko a Poľsko – spojenci v NATO 

 

- Poľsko má s členstvom v NATO dlhšiu skúsenosť ako SR – môže byť pre Slovensko aj 

v súčasnosti inšpiráciou?  

- Ktorým najvýznamnejším bezpečnostným výzvam Poľsko a Slovensko v súčasnosti čelia? 

Vnímajú ich podobne, alebo je ich vnímanie odlišné?  

- Ktoré konkrétne projekty v oblasti bezpečnosti a obrany, na ktorých Slovensko a Poľsko 

participujú možno vyhodnotiť ako najúspešnejšie?  

 

Robert Ondrejcsák, štátny tajomník, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

Przemysław Żurawski vel Grajewski, poradca ministra zahraničných vecí Poľskej republiky   

Oľga Gyárfášová, riaditeľka, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, Univerzita 

Komenského  

Wojciech Lorenz, analytik, Polski Instytut Stosunków Międzynarodowych (PISM) 

 

Moderátor: Mateusz Gniazdowski, zástupca riaditeľa, Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW), Varšava   

 

18:00 – 18:15 Záverečné vystúpenia  

 

Krzysztof Strzałka, veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike 

Tomáš Strážay, riaditeľ, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) 


