Príloha č. 3

Programová štruktúra 2019
Program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov
Zámer: Účinné uplatňovanie záujmov SR v zahraničí

Podprogram 06U09 – Reprezentácia SR v zahraničí
Prvok 06U0901 – Diplomatická reprezentácia SR v zahraničí
Cieľ 1:
Aktívne presadzovať slovenské záujmy na pôde Európskej rady a Rady Európskej únie
Merateľný ukazovateľ:
Uskutočniť 10 vystúpení za účelom získania podpory pre pozície SR
Garant: EUPO2/EUPO1
Cieľ splnený. SR aktívne vstupovala do diskusií na pôde európskych inštitúcií na všetkých
úrovniach, hľadala riešenia a podporu v rôznych koalíciách pre presadzovanie SK záujmov pri
rokovaniach o legislatívnych aj nelegislatívnych návrhoch, o čom svedčia správy z niekoľkých
desiatok vystúpení na zasadnutiach pracovných skupín, Coreperu, Rád a Európskej Rady.

Cieľ 2:
Aktívne pôsobiť v Rade OSN pre ľudské práva
Merateľný ukazovateľ:
Počet vystúpení na rokovacích fórach RĽP (minimálne 10)
Garant: SMPK/OĽPR
Cieľ splnený. V roku 2019 bolo evidovaných viac ako 20 vystúpení predstaviteľov SR na pôde
HRC. Jedno vystúpenie mal minister ZVEZ SR na rokovaní vysokého segmentu zasadnutia
HRC. Predstavitelia SR vystupovali najmä počas univerzálneho periodického hodnotenia
(UPR), kde adresovali konkrétne odporúčania hodnoteným krajinám.
Svoj ľudskoprávny profil si SR zvýšila aj tým, že delegácie SR vedená ŠTAT1 F. Ružičkom
28. januára 2019 prezentovala dosiahnutý pokrok implementácie záväzkov zo strany
Slovenskej republiky v rámci 3. kola univerzálneho periodického hodnotenia.

Slovenská republika aktívne spolupracovala aj so zmluvnoprávnymi orgánmi OSN. V dňoch 9.
– 10. októbra 2019 sa delegácia SR zúčastnila na prerokovaní 3. periodickej správy SR
k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach pred Výborom
OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva.

Cieľ 3:
Upevňovať bilaterálnu spoluprácu s kľúčovými partnermi realizáciou konkrétnych projektov či
uzavretím nových konzulárnych zmluvných dokumentov.
Merateľný ukazovateľ: Počet rozpracovaných projektov a konzulárnych zmluvných
dokumentov ročne (9, z toho konzulárnych minimálne 1)
Garant: SEZA, POLS v spolupráci so SMPK
Cieľ splnený. V roku 2019 bola v rámci dohôd o zastupovaní pri vydávaní víz v tretích štátoch
rozšírená dohoda s Maďarskom, ktoré SR zastupuje v Singapure a začaté dojednávanie dohody
s Belgickom o zastupovaní SR v Konžskej demokratickej republike v Lubumbashi. Dohody s
Rakúskom a Lotyšskom boli upravené tak, aby odrážali novú realitu, tzn. začatie vydávania víz
na ZÚ Abú Dhabí a ZÚ Baku. Podobne bola upravená dohoda s maďarskom, keďže SR začala
prijímať žiadosti o víza prostredníctvom vízových centier VFS Global v Kazachstane (Almaty)
a Indii (Bombaj).
Zastupiteľské úrady SR v zahraničí zabezpečovali a poskytovali podporu pri realizácii
konzultácií, návštev a rokovaní predstaviteľov SR s ich partnermi v krajinách ich akreditácie,
vrátane podpisu viacerých rezortných medzinárodných dohôd a dokumentov. V rámci
bilaterálnych vzťahov s Nemeckom sa pravidelne stretávajú zástupcovia vládnej
a mimovládnej sféry v rámci SK-DE reflexnej skupiny (naposledy sa reflexná skupina stretla
v októbri 2019 v Berlíne). Jedným z výsledkov samitu V4+DE, ktorý sa konal vo februári 2019
v Bratislave, sa dosiahla dohoda na príprave a realizácii projektu V4+DE v Maroku v oblasti
migrácie a rozvojovej pomoci. Počas návštevy ministra zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR M. Lajčáka v Sofii v októbri 2019 bolo uzavreté Memorandum o spolupráci
v rozvojovej pomoci. Špecifickosť bilaterálnych vzťahov medzi SR a Cyprom formuje
dlhodobo aktívna účasť SR v misii UNFICYP (241 príslušníkov OS SR) a v bikomunitnom
dialógu. V roku 2019 sa oslavovalo 30. výročie bi-komunitných stretnutí lídrov a zástupcov
G/C a T/C politických strán pod vedením slovenskej diplomacie so sprievodnými podujatiami,
napr. medzinárodnou konferenciou „Tridsať rokov dialógu medzi grécko-cyperskými a
turecko-cyperskými politickými stranami v službách mieru na Cypre“ a výstavou fotografií
venovanou historickej úlohe slovenskej diplomacie pri riešení Cyperského problému.
V novembri 2019 prebehlo s francúzskymi partnermi vyhodnotenie prvého roku implementácie
akčného plánu slovensko-francúzskeho strategického partnerstva na roky 2018 – 2022, ktoré
konštatovalo zintenzívnenie spolupráce medzi viacerými rezortmi a spustenie niektorých
konkrétnych projektov.
V hodnotenom období bolo uskutočnených 16 pracovných bilaterálnych konzultácií na úrovni
ŠTAT1 a GR SEZA s predstaviteľmi z kľúčových partnerských - susedných krajín (Česko 6x,
Rakúsko 6x, Poľsko 2x a Maďarsko 2x). Konzultácie boli zamerané na koordináciu

a spoluprácu
v aktuálnych
otázkach
bilaterálnej,
a medzinárodnopolitickej agendy a tieto ciele splnili.

regionálnej,

európskej

Zastupiteľské úrady SR v zahraničí zabezpečovali a poskytovali podporu uskutočneniu
konzultácií, návštev a rokovaní predstaviteľov SR s ich partnermi v krajinách ich akreditácie,
vrátane podpisu viacerých rezortných medzinárodných dohôd a dokumentov.
K 30.9.2019 bol zriadený Zastupiteľský úrad SR v Baku a k 31.12.2019 Zastupiteľský úrad SR
v Jerevane.
Vo vzťahu k Srbsku sa uskutočnila recipročná návšteva premiéra SR v Belehrade, počas ktorej
bola podpísaná bilaterálna dohoda o vyrovnaní clearingového dlhu. Získané finančné
prostriedky budú využité na podporu slovenskej menšiny aj v Srbsku. Okrem nej bola
podpísaná medzivládna Dohoda o vykonávaní zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov
členov diplomatických misií a konzulárnych úradov (september 2019) a Memorandum o
porozumení medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a
Ministerstvom športu a mládeže Srbska v oblasti športu (október 2019). Takisto sa uskutočnilo
ďalšie zasadnutie zmiešanej slovensko-srbskej komisie pre hospodársku spoluprácu.
Najdôležitejším projektom slovenskej transformačnej pomoci pre Severné Macedónsko zostáva
projekt Národného konventu o EÚ, ktorého realizácia vstúpila v r. 2019 do druhej fázy. SR v r.
2019 vyslalo 45 príslušníkov polície na severomacedónske hranice s cieľom pomôcť
Severnému Macedónsku s ochranou hraníc pred nelegálnou migráciou.
Vo vzťahu k Albánsku pokračovali konzultácie týkajúce sa prípravy Dohody o zamedzení
dvojitého zdanenia a Dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
V decembri 2019 bolo v Bratislave podpísané Memorandum o porozumení medzi MZVEZ SR
a MZV Mongolska a počas roku prebiehali rokovania o Memoranda o porozumení medzi
MZVEZ SR a MZV Indonézie. V júni 2019 predložila Kórejská republika návrh Dohody
o pracovnej dovolenke, ktorý je v súčasnosti posudzovaný MV SR. V septembri 2019 sa na
technickej úrovni dorokoval a parafoval text Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Novým
Zélandom.
MZVEZ SR ďalej tiež pokračovalo v podpore konzultácií rozpracovaných projektov
a návrhoch bilaterálnych dohôd ako napr. Dohoda medzi vládou SR a vládou Ománskeho
sultanátu o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, služobných
a zvláštnych pasov, Dohoda o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov
diplomatických a služobných pasov medzi SR a Etiópiou. V apríli 2019 bol postúpený návrh
dohody o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných
pasov Keni a v septembri 2019 návrh dohody o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti pre
držiteľov diplomatických a služobných pasov Namíbii.
Cieľ 4:
Podporovať ďalšie rozširovanie EÚ a efektívnu implementáciu Európskej susedskej politiky
s dôrazom na Východné partnerstvo
Merateľný ukazovateľ:

Počet uskutočnených konzultácií s partnermi (minimálne 10, z toho konzulárnych 2)
Garant: POLS v spolupráci so SMPK
Cieľ splnený. V roku 2019 sa uskutočnili konzulárne konzultácie s Ruskom (v Bratislave),
pričom plánované konzultácie s Bieloruskom (v Minsku) boli odložené z dôvodu závažného
konzulárneho prípadu – havárie letu Etiópskych aerolínii, ktorá si vyžiadala aj 4 obete z radov
občanov SR. V Bratislave SK PRES zorganizovalo konzulárne konzultácie vo formáte V4,
počas ktorých bola prerokovaná aj otázka skúseností z vízového outsourcingu vo vzťahu k
štátom európskeho susedstva – Rusku, Bielorusku, Turecku a Egyptu.
SR aktívne podporovala ďalšie rozširovanie EÚ založené na plnení podmienok a to aktívnym
prístupom na pracovnej ako aj politickej úrovni. V nadväznosti na odporúčanie Európskej
komisie podporila otvorenie prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom
na zasadnutí rád (GAC) v júni a októbri. Po nedosiahnutí konsenzu v rade podporila také
modifikácie procedúr prístupových rokovaní, ktoré zvýšia hodnovernosť rozširovacieho
procesu založeného na plnení podmienok, a rovnako aj jeho dynamiku. Agenda rozširovania
a západného Balkánu bola súčasťou niekoľkých desiatok konzultácií na pracovnej i politickej
úrovni.
MZVEZ SR zorganizovalo zasadnutie ministrov zahraničných vecí V4 a krajín Východného
partnerstva 6.5.2019 v Bratislave, zúčastnilo sa konzultácií V4 s Nemeckom k budúcnosti
Východného partnerstva v októbri 2019 v Prahe ako aj neformálnych konzultácií členských
štátov EÚ k rovnakej téme v októbri 2019 v Moldavsku. Rovnako sa pravidelne zúčastňovalo
štruktúrovaných diskusií o budúcnosti Východného partnerstva v Bruseli ako aj platforiem
Východného partnerstva. Špecificky vo vzťahu k Ukrajine sa v roku 2019 uskutočnilo
minimálne 14 podujatí/konzultácií na politickej a expertnej úrovni.
Cieľ 5:
Posilňovať bezpečnosť euroatlantického priestoru
Merateľný ukazovateľ:
Počet konzultácií s partnermi v NATO a EÚ (minimálne 10)
Garant: OBEP
Cieľ splnený. SR spoločne s partnermi konzultuje aktuálne bezpečnostné otázky a presadzuje
svoje zahranično-politické záujmy na pravidelných zasadnutiach (2x týždenne)
Severoatlantickej rady NATO a Politicko-bezpečnostného výboru EÚ. V sledovanom období
sa uskutočnilo viac ako 10 konzultácií s partnermi a spojencami v NATO a EÚ ako na politickej,
tak expertnej úrovni. V rámci EÚ sa SR zúčastňovala na pravidelných (1x mesačne)
zasadnutiach ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ v rámci Rady pre zahraničné
veci, ďalej sa zúčastnila na niekoľkých stretnutiach politických riaditeľov a riaditeľov odborov
bezpečnostnej politiky ministerstiev zahraničných vecí členských krajín EÚ, výročnej
konferencii k implementácii civilného kompaktu Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
EÚ a 2 konferenciách venovaných spolupráci EÚ a NATO. Okrem toho prebiehali aktivity
v rámci krajín V4 a problematika bezpečnosti a obrany bola súčasťou mnohých bilaterálnych
stretnutí najvyšších predstaviteľov SR.

Prvok 06U0902 – Prezentácia SR v zahraničí
Cieľ1:
Realizovať pre ZÚ SR v zahraničí kultúrno-prezentačný / výstavno-prezentačný projekt so
zameraním na propagáciu Slovenska a jeho kultúry.
Merateľný ukazovateľ:
Počet ZÚ SR v zahraničí, na ktorých bol kultúrno-prezentačný / výstavno-prezentačný projekt
realizovaný (min. 10 ZÚ)
Garant: OKUD/OVDI
Cieľ splnený realizáciou výstavno-prezentačného projektu k 30. výročiu Nežnej revolúcie
a pripomenutiu si významných historických udalostí v roku 2020 pod názvom „Cesta k roku
slobody“.
Výstavno-prezentačný
projekt
pozostáva
z
10
panelov
a je
spracovaný
v anglickom, nemeckom, francúzskom a slovenskom jazyku a jednotlivé vizuály spracované
vo formátoch pre použitie v rámci prezentácií na webe.
Výstavný projekt sa realizoval v roku 2019 na 40 zastupiteľských úradoch v zahraničí
a merateľný ukazovateľ bol stanovený na prezentovanie projektu minimálne na 10
zastupiteľských úradoch.
Projekt „Cesta k roku slobody“ má vo svojej podobe vysokú obsahovú a vizuálnu kvalitu a je
využiteľný univerzálne v rámci informačných a prezentačných aktivít, ktoré sú zamerané na
spomienkové udalosti spojené so Slovenskou republikou v druhej polovici 20. storočia.

Cieľ2::
V rámci aktivít SI v zahraničí realizovať kultúrno-prezentačné projekty rôznorodej žánrovej
povahy v oblasti umenia a kultúry, vrátane zamerania na prezentáciu významných slovenských
výročí.
Merateľný ukazovateľ:
Počet SI v zahraničí (8), na ktorých boli realizované kultúrno-prezentačné projekty aj v súlade
so stanovenými rámcovými prioritami odsúhlasenými MZVEZ SR a MK SR (min. 20 podujatí)
Garant: OKUD
Cieľ splnený. Slovenské inštitúty (Berlín, Budapešť, Moskva, Paríž, Praha, Rím, Varšava a
Viedeň) realizovali kultúrne aktivity v súlade s Rámcovými prioritami slovenského umenia a
kultúry v zahraničí na rok 2019 a pripravili podujatia takmer vo všetkých oblastiach umenia.
Prioritnými témami pre rok 2019 boli najmä 100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika,
II. Svetová vojna, 75. výročie vypuknutia SNP a 100. výročie založenia Univerzity
Komenského.

SI zrealizovali desiatky podujatí nad rámec priorít v spolupráci s riadiacim odborom - OKUD,
ako aj v súlade s vlastnými dramaturgickými plánmi rešpektujúc kultúrne rozdielnosti v
jednotlivých krajinách.
Cieľ považujeme za splnený.
Ako príklady plnenia stanovenej úlohy uvádzame:
SI Berlín
Medzi najúspešnejšie projekty realizované v réžii SI bol slávnostný koncert Štátneho
komorného orchestra v Berlínskom Dóme, pod vedením dirigenta prof. L. Svárovského. K 30.
výročiu Nežnej revolúcie zorganizoval sériu podujatí: návšteva Berlína prezidentkou SR a
MiZVEZ SR v deň pádu Berlínskeho múru 9. 11. 2019; výstavu MZVEZ SR: „Cesta k roku
slobody“; spoločný Slovensko - český koncert v priestoroch bývalého Československého
veľvyslanectva v Berlíne.
SI Budapešť
K 30. výročiu Nežnej revolúcie zorganizoval SI Budapešť v známej budapeštianskej kaviarni
Lumen koncert slovenskej kapely Drť. Vystúpenie kapely pod vedením jej lídra Michala
Kasčáka bolo zaujímavé aj tým, že v nej hosťovali aj maďarskí umelci.
V uplynulom roku pripravil úspešné prezentácie ako napr. „Kráľovské mestá sa predstavujú“
(Kežmarok, Levoča, Bardejov, Stará Ľubovňa), ďalej prezentáciu Trnavy a jej blízkeho okolia,
Podunajského regiónu Slovenska, regiónu Vysokých Tatier počas zimnej turistickej sezóny,
sprevádzanú krstom knihy Štrbské Pleso a okolie a tiež prezentáciu mesta Košíc a jeho regiónu
spojenú s umeleckým čítaním z diel Sándora Máraiho.
SI Moskva
Pri príležitosti osláv výročia úmrtia M. R. Štefánika bola v priestoroch SI prezentovaná
panelová výstava P. Ondruša, spojená s prednáškou o živote a tvorbe M. R. Štefánika,
výraznej osobnosti v novodobých dejinách Slovenska
SI Paríž
Ako jeden z najúspešnejších projektov do ktorého bol zapojený aj SI Paríž hodnotíme „LIVRE
PARIS“- Parížsky knižný veľtrh a Prezentáciu Bratislavy ako pozvaného mesta salónu Livre
Paris na tlačovej konferencii. Projekt bol finančne podporený zo strany MK SR (súčasť
prioritnej témy „Prezentácia slovenskej literatúry na knižných veľtrhoch“ pre r. 2019), ako aj
Hlavným mestom Bratislava. Ako sprievodné podujatia v rámci knižného festivalu boli
predstavené slovenské filmy, tanečná inscenácia, či slovenská dramatická tvorba v rámci
Slovenských dní v Českom centre v Paríži. Podujatie malo široké mediálne pokrytie v SR aj
FR.
SI Praha
V novembri 2019 bol zrealizovaný Slávnostný galakoncert k 30. výročiu Nežnej revolúcie v
Divadle Hybernia v Prahe, pri príležitosti stretnutia predsedov parlamentov krajín V4. Na
príprave koncertu sa podieľal SI, Český rozhlas, Divadlo Hybernia, Maďarský kultúrny inštitút
a České centrum.
V SI Praha sa uskutočnilo aj podujatie s názvom „Diskusné fórum: 30 rokov potom“, ktoré bolo
zrealizované pri príležitosti pochodu z Bratislavy do Hainburgu v roku 1989. Na podujatí sa
zúčastnil slovenský politik J. Budaj a VZÚ v ČR P. Weiss. V priestoroch SI bola prezentovaná
výstava k 30. rokom slobody: „Príbehy, ktoré sa už môžu rozprávať“ slovenskej fotografky
žijúcej v ČR Z. Mináčovej a jej syna, režiséra M. Mináča.

SI Rím
Pri príležitosti štátneho sviatku SR, Dňa ústavy a nadviazania bilaterálnych diplomatických
vzťahov medzi SR a Maltou, zorganizoval SI v spolupráci so ZÚ a GHKÚ dva úspešné hudobné
koncerty huslistu T. Gertlera v sprievode talianskeho klaviristu A. Gomena v Prezidentskom
paláci vo Vallette na Malte.
SI Varšava
Medzinárodný aspekt spolupráce v oblasti umenia a školstva bol v uplynulom roku plne
zastrešený v rámci EUNIC prostredníctvom podujatí „Verše v meste“ a „Európsky deň jazykov
2019 v Poľsku“. Spolupráca krajín V4 bola realizovaná prostredníctvom výstavy „Od
Vyšehradu do Vyšehradu“, pri príležitosti SK PRES V4.
SI Viedeň
Prioritnou témou pre SI Viedeň bola najmä príprava a realizácia širokospektrálnych podujatí k
30. výročiu Nežnej revolúcie. Spolu s českou stranou zorganizoval v novembri spoločné
kultúrne podujatie slovenských a českých ZÚ a SI v Rakúsku. Využil pri tom aj synergiu
predsedníctva SR v OBSE v roku 2019. V reprezentačných priestoroch Palais Niederösterreich
vo Viedni sa konalo veľkolepé spoločné spomienkové podujatie s názvom „Cesta k slobode:
30 rokov od Nežnej revolúcie“. Podujatie okrem symboliky českej a slovenskej vzájomnosti
poukázalo hlavne na výbornú súčinnosť všetkých zúčastnených subjektov SI Viedeň (ZÚ ČR a
SR a SM pri OBSE).
Prvok 06U0903 - Pracovná sila zo zahraničných miestnych zdrojov
Cieľ:
Zabezpečiť optimálny počet pracovných síl z miestnych zdrojov v rámci zodpovedajúceho
vyčleneného rozpočtu
Merateľný ukazovateľ:
Percento čerpania rozpočtu na miestne sily (viac ako 95 %)
Garant: FINO
Cieľ splnený, percento čerpania rozpočtu na miestne sily bolo vyššie ako 95%.

Podprogram 06U0A – Tvorba a implementácia politík
Prvok 06U0A01 - Riadenie programov
Cieľ 1:
Zabezpečiť ochranu objektov MZVEZ SR, vrátane ZÚ SR v zahraničí prostredníctvom
bezpečnostných systémov, prepojených na centrálne dohľadové centrum.
Merateľný ukazovateľ:

Percento zastupiteľských úradov s implementovanými
prepojenými do centrálneho dohľadového centra (100%).

bezpečnostnými

systémami

Garant: SBPI
Cieľ splnený čiastočne. Zastupiteľské úrady, ktoré sú zabezpečené implementovanými novými
bezpečnostnými systémami prepojenými do centrálneho dohľadového centra tvorí v súčasnosti
cca 25% zo všetkých ZÚ.
Hlavným dôvodom nízkeho percenta zapojenia ZÚ do bezpečnostných systémov je nedostatok
finančných a personálnych zdrojov určených na obmenu jednotlivých technických prvkov. Na
mnohých ZÚ sú používané zastarané kamerové systémy so zníženou spoľahlivosťou a dnes už
s nedostatočnými technickými parametrami. Ďalším dôvodom je absencia pravidelnej revízie,
pravidelných prehliadok a funkčných skúšok jednotlivých bezpečnostných prvkov ESZ, čo
prispieva k zvýšenej poruchovosti týchto systémov.

Cieľ 2:
Zabezpečiť obmenu hardvérového vybavenia pre konzulárne úrady v nadväznosti na
fungovanie národného VIS a jeho napojenie na centrálny VIS.
Merateľný ukazovateľ:
Percento zastupiteľských úradov s obmeneným HW (100%)
Garant: SBPI
Cieľ nesplnený. V roku 2019 bola podpísaná rámcová dohoda a ďalšie dodatky
k nákupu hardvéru potrebného na obmenu. Kompletná dokumentácia verejného obstarávania,
zmlúv a dodatkov bola postúpená kontrolným orgánom MV SR z dôvodu využitia finančných
mechanizmov EÚ. Obmena hardvéru na ZÚ je naplánovaná na rok 2020.

Cieľ 3:
Zabezpečenie komplexného systému ochrany kybernetického priestoru a ochrany osobných
údajov, v rámci MZVEZ SR a zastupiteľských úradov v zahraničí.
Merateľný ukazovateľ:
Percento zastupiteľských úradov s implementovaným systémom kybernetického priestoru
a osobných údajov (100%).
Cieľ splnený čiastočne. Odhad miery realizácie opatrenia je v nadväznosti na merateľný
ukazovateľ 20%. MZVEZ v spolupráci s MO SR postupne prijíma a implementuje čiastkové
opatrenia v oblasti ochrany kybernetického priestoru a ochrany osobných údajov, ktoré
vyplývajú zo zistení súvisiacich so zverejneným kybernetickým útokom na IS MZVEZ.

S ohľadom na finančnú náročnosť zabezpečenia komplexného systému ochrany
kybernetického priestoru a ochrany osobných údajov sa MZVEZ uchádza o nenávratný
finančný príspevok na základe dopytovo orientovanej výzvy pre projekt Zvýšenie úrovne
informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS / ITVS v rámci Operačného
programu Integrovaná infraštruktúra. Projekt sa má začať realizovať v priebehu r. 2020. Pre
dosiahnutie cieľa sú nevyhnutné aj opatrenia v oblasti ľudských zdrojov a obnovy informačnokomunikačnej infraštruktúry MZVEZ, ktoré budú vyžadovať osobitné investície.

Cieľ 4:
Využívať NATO ako primárnu politickú platformu pre rozvoj a posilňovanie transatlantickej
väzby.
Merateľný ukazovateľ:
Počet konzultácií s partnermi v NATO a EÚ (minimálne 10)
Garant: OBEP
Cieľ splnený. V sledovanom období sa uskutočnilo viac než 10 konzultácií so spojencami
a partnermi v NATO a EÚ na rôznych úrovniach. Počas roka 2019 sa predstavitelia MZVEZ
SR zúčastnili dvoch zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO, ako aj
špeciálneho stretnutia lídrov krajín Aliancie. Okrem nich sa uskutočnili stretnutia a konzultácie
riaditeľov odborov bezpečnostnej politiky a odborov analýz a plánovania ministerstiev
zahraničných vecí členských krajín NATO, zamerané na témy hybridných hrozieb,
euroatlantickej bezpečnosti, ako aj politického plánovania. Transatlantické bezpečnostné
otázky boli tiež konzultované počas stretnutia hláv krajín tzv. Bukureštskej iniciatívy B9
v Košiciach. Na pôde sídla Aliancie v Bruseli zároveň prebiehajú pravidelné zasadnutia
(spravidla 2x do týždňa) Severoatlantickej rady na úrovni stálych predstaviteľov jednotlivých
spojeneckých krajín. K parciálnym témam bezpečnostnej politiky zasadali počas celého roka
špecializované pracovné výbory NATO.

Cieľ 5:
Spoluorganizácia podujatia venovaného aktuálnym otázkam zahraničnej bezpečnostnej politiky
– „Slovenské bezpečnostné fórum“
Merateľný ukazovateľ:
Uskutočnenie podujatia (logický ukazovateľ áno/nie)
Garant: OBEP
Cieľ splnený. Slovenské bezpečnostné fórum sa uskutočnilo dňa 7.10.2019

Cieľ 6:
Participácia SR na podpore demokracie a dodržiavania ľudských práv v procese spravodlivých
volieb v krajinách OBSE.
Merateľný ukazovateľ: Počet vyslaných krátkodobých pozorovateľov vo volebných
pozorovateľských misiách úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR)
(minimálne 20)
Garant: OBSE
Cieľ splnený. Počas predsedníctva SR v OBSE v roku 2019 bolo do 8 volebných
pozorovateľských misií OBSE/ODIHR vyslaných 31 krátkodobých pozorovateľov.

Cieľ 7:
Prispieť do medzinárodného úsilia pre boj proti terorizmu pomocou finančného príspevku SR
na aktivity medzinárodných organizácií v oblasti boja proti terorizmu.
Merateľný ukazovateľ: Príspevok SR do Zvereneckého fondu OSN na vyšetrovanie zločinov
ISIL na území Iraku.
Garant: OKOZ/OTER
Cieľ bol splnený. SR realizovala v roku 2019 príspevok vo výške 10 000 eur do Zvereneckého
fondu OSN pre vyšetrovanie zločinov Daíš v Iraku. Príspevok bol výrazom konzistentnej
principiálnej podpory SR pre vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti za najťažšie zločiny
spáchané Daíšom ako prominentnej teroristickej skupiny ohrozujúcej svojimi extrémistickými
aktivitami a propagandou región Blízkeho a Stredného východu a jeho susedské okolie, vrátane
Európy. Príspevok vhodne zapadol aj do pôsobenia SR ako člena Globálnej koalície pre Daíš.
Podpora boja proti Daíš prispieva významným spôsobom k čeleniu teroristickej hrozbe vo svete
a k zvýšeniu bezpečnosti EÚ, SR a jej občanov. Vyšetrovací tím OSN pre zločiny Daíš
financovaný z fondu je už plne funkčný a významne pokročil v svojej práci (zdroj: 10. správa
GT OSN o hrozbe Daíš).

Cieľ 8:
Prispievať k úsiliu medzinárodného spoločenstva o globálne odzbrojenie a nešírenie zbraní
formou aktívnej účasti na pôde medzinárodných organizácií, tematických medzinárodných
podujatí a konferencií a zdieľania transformačných skúseností SR v oblasti budovania
národných kapacít pre boj proti šíreniu zbraní hromadného ničenia.
Merateľný ukazovateľ: Uskutočniť min. 5 vystúpení s cieľom podpory pozícií EÚ a SR
a iniciovať program spolupráce SR s partnermi z Východného partnerstva a západného
Balkánu v oblasti budovania kapacít pre boj proti šíreniu ZHN (minimálne 5)

Garant: OKOZ
Cieľ bol čiastočne splnený. SR počas roka vystúpila na pôde Konferencie o odzbrojení, počas
prípravného výboru pre Hodnotiacu konferenciu NPT 2020, ďalej tiež na Konferencii k článku
XIV. Dohovoru o zákaze jadrových skúšok. SR tiež vystúpila s príspevkom počas plenárneho
zasadnutia Austrálskej skupiny (AG), kde zároveň ponúkla, že zorganizuje zasadnutie expertov
AG. SR následne v roku 2020 zorganizovala expertné zasadnutie Austrálskej skupiny s cieľom
podpory úsilia zameraného proti šíreniu zbraní hromadného ničenia vo svete. SR tiež vystúpila
s národným prejavom počas generálnej konferencie MAAE. Vo všetkých prejavoch vyjadrila
SR podporu medzinárodnému úsiliu o globálne odzbrojenie ZHN a zdôrazňovala potrebu
aktívnej angažovanosti medzinárodných organizácií v tomto úsilí. Aktivita na zdieľanie
národných skúseností v oblasti nešírenia ZHN s partnermi zo západného Balkánu
a Východného partnerstva sa neuskutočnila.

Cieľ 9:
Výkon predsedníctva SR vo V4 (júl 2018 – jún 2019)
Merateľný ukazovateľ:
Usporiadanie zasadnutí na politickej úrovni (minimálne 1 samit na úrovni predsedov vlád a 1
schôdzka na úrovni ministrov zahraničných vecí krajín V4) a expertnej úrovni (minimálne 3
rokovania expertov V4), využívať V4 ako politickú platformu pre koordináciu pozícií v rámci
EÚ a ako platformu na komunikáciu a spoluprácu s tretími partnermi prostredníctvom formátu
V4+.
Garant: SEZA/2TEO
Cieľ splnený.
Rezort zahraničných vecí v súlade s oficiálnym programom SKV4PRES splnil merateľné
ukazovatele nad rámec zadania.
V priamej gescii rezortu, resp. s jeho koordinačným podielom a účasťou na obsahovej príprave
sa v roku 2019 uskutočnili:
 Stretnutia na úrovni PV, miZV V4, šerpov zamerané na a/zosúlaďovanie pozícií v rámci
rôznych formátov EÚ; b/ na komunikáciu a rozvoj spolupráce v rámci V4 a formáte V4+:
7. február 2019, Bratislava

Schôdzka PV V4 + Nemecko

6. marec 2019, Berlín

Koordinačné stretnutie štátnych tajomníkov pre európske
záležitosti ministerstiev zahraničných vecí krajín
V4/šerpov

1. apríl 2019, Palanga

Schôdzka ministrov V4 + NB8/združenie severských
a pobaltských krajín Švédsko, Fínsko, Nórsko, Dánsko,
Island, Estónsko, Litva, Lotyšsko

18. apríl 2019, Bratislava

Schôdzka ministrov ZV V4 + Francúzsko

25. apríl 2019, Bratislava

Schôdzka PV V4 + Japonska

30. apríl 2019, Bratislava

Schôdzka ministrov ZV V4 + Turecko

6. máj 2019, Bratislava

Schôdzka ministrov ZV V4 a Východného partnerstva

28. máj 2019, Bratislava

Schôdzka ministrov ZV V4 a západného Balkánu

7. jún 2019, Bratislava

Schôdzka ministrov ZV V4 + Kórejská republika na okraj
GLOBSEC

20. jún 2019, Brusel

Koordinačné stretnutie PV V4 pred zasadnutím Európskej
rady (ÚV SR)

Ad hoc, Brusel

Koordinačné stretnutia ministrov ZV V4 na okraj
zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné záležitosti (FAC)
a Rady EÚ pre všeobecné záležitosti (GAC).

 Expertné konzultácie organizované príslušnými vecnými útvarmi MZVEZ SR:
24. január 2019, Moskva

Konzultácie
politických
riaditeľov
zahraničných vecí krajín V4 + Rusko

ministerstiev

7. marec 2019, Bratislava

Konzultácie riaditeľov pre západný Balkán a Turecko
ministerstiev zahraničných vecí krajín V4

26. marec 2019, Soul

Konzultácie
politických
riaditeľov
ministerstiev
zahraničných vecí krajín V4 + Kórejská republika

10. apríl 2019, Káhira

Konzultácie
politických
riaditeľov
zahraničných vecí krajín V4 + Egypt

ministerstiev

30. apríl 2019, Bratislava

Konzultácie politických plánovačov
zahraničných vecí krajín V4 + Nemecko

ministerstiev

15. máj 2019, Washington

Rokovanie politických riaditeľov krajín V4 + Egypt

31. máj 2019, Bratislava

Konzultácie riaditeľov odborov medzinárodného práva
ministerstiev zahraničných vecí krajín V4

31. máj 2019, Bratislava

Expertné stretnutie koordinátorov krajín
Viacročný finančný rámec EÚ 2021 – 2027

V4

4. jún 2019, Bratislava

Konzultácie
riaditeľov
konzulárnych
ministerstiev zahraničných vecí krajín V4

odborov

pre

6.-8. jún 2019, Bratislava

Konzultácie politických plánovačov ministerstiev
zahraničných vecí krajín V4 + NATO na okraj GLOBSEC

7. jún 2019, Bratislava

Stretnutie
riaditeľov
bezpečnostných
odborov
ministerstiev zahraničných vecí krajín V4 na okraj
konferencie GLOBSEC

Cieľ 10:
Zabezpečenie vykonávania funkcie Kontaktného veľvyslanectva NATO
Merateľný ukazovateľ:
Vykonávanie funkcie (logický ukazovateľ áno/nie)
Garant: OBEP
Cieľ nebol splnený. SR v roku 2019 nevykonávala úlohu Kontaktného veľvyslanectva v žiadnej
krajine.

Prvok 06U0A02 - Spor Gabčíkovo/Nagymaros
Cieľ:
Implementácia rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v spore o Sústavu vodných diel
GA/NA
Merateľný ukazovateľ:
Uskutočniť min. 2 rokovania s maďarskou stranou (počet rokovaní: 2)
Garant: MEPO
Cieľ považujeme za splnený. V roku 2019 sa konali dve stretnutia splnomocnených vládnych
delegácií k implementácii rozsudku MSD vo veci Gabčíkovo/Nagymaros (5. marca 2019, 12.
augusta 2019 v Bratislave). Zároveň sa uskutočnilo expertné stretnutie a odborný seminár
k uvedenej téme (február 2019, Šamorín). Došlo k splneniu kritéria predstavujúceho merateľný
ukazovateľ (uskutočnenie min. 2 rokovaní s maďarskou stranou). Finančné prostriedky boli
čerpané minimálne, len v rozsahu cestovných nákladov. V rokovaniach sa pokračuje, zatiaľ
strany nedospeli k dohode o spôsobe implementácie rozsudku. MEPO navrhuje zotrvať na
doterajšom ukazovateľovi (uskutočnenie min. 2 rokovaní s maďarskou stranou).
Rokovania o implementácii rozsudku MSD v Haagu vo veci Gabčíkovo/Nagymaros prebiehajú
na úrovni delegácií vlád SR a HU, ako aj na úrovni dvoch pracovných skupín – pracovnej
skupiny pre právne otázky a pracovnej skupiny pre SEA. Vedením rokovaní je od 7.10.2016
poverený Splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku SVD Gabčíkovo/Nagymaros

Stanislav Fialík. Za MZVEZ SR je členom vládnej delegácie o implementácii rozsudku Metod
Špaček, R MEPO a Splnomocnenec vlády SR v konaní pred MSD. Spor naďalej zostáva v
Haagu ako najstarší aktívny prípad v portfóliu MSD.

Prvok 06U0A03 – Spolupráca s tretím sektorom
Cieľ:
Realizovať spoluprácu s tretím sektorom prostredníctvom poskytovaných dotácií v oblasti
medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR
Merateľný ukazovateľ:
Percento čerpania rozpočtu na pridelené dotácie (min. 90 %)
Garant : ANAP
Cieľ splnený. V rozpise rozpočtu kapitoly MZVEZ SR na rok 2019 bola v prvku 06U0A03 –
Spolupráca s tretím sektorom vyčlenená suma 118 820 EUR, záver č. 111 z rokovania vedenia
MZVEZ SR zo dňa 17. 5. 2018 k materiálu Návrh rozpočtu kapitoly MZVEZ SR na roky 2019
až 2021. Suma bola následne potvrdená aj finančným odborom a to vykonaním základnej
finančnej kontroly dňa 21. 11. 2018. Na základe výzvy bolo podaných 59 žiadostí o dotáciu,
ktoré boli zaregistrované. Žiadatelia požadovali spolu 457 223,30 EUR.
Komisia MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti
medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR podľa zákona č. 545/2010 Z. z. rokovala
o žiadostiach podaných na rok 2019 dňa 21. 2. 2019. Na základe návrhu predloženého
predsedom komisie minister schválil pridelenie dotácií dňa 6. 3. 2019. Dotáciami bolo
podporených 27 žiadostí a na podporu realizácie projektov bolo rozdelených 118 820 EUR,
ktoré boli aj na základe jednotlivých zmlúv vyplatené. Predstavuje to čerpanie na 100 %.
Kontrola predložených zúčtovaní prebieha priebežne.

Prvok 06U0A04 – Vzdelávanie zamestnancov
Cieľ:
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov MZVEZ SR zabezpečované prostredníctvom uceleného
súboru vzdelávacích, jazykových a tréningových programov.
Merateľné ukazovateľ:
Celkový počet (600) vyškolených zamestnancov MZVEZ SR
Garant: AKAD

Cieľ splnený. Jeho monitorovanie prebieha v rámci operatívnej evidencie zamestnancov AKAD
a zhrnutie je obsiahnuté vo vyhodnotení vzdelávania za rok 2019, ktoré bolo schválené vedením
ministerstva dňa 27.2.2020. AKAD ako garant vzdelávacích aktivít prebiehajúcich na MZVEZ
SR mal podľa plánu na rok 2019 zabezpečiť vyškolenie 600 zamestnancov. S využitím
pridelených finančných zdrojov čerpaných vo výške 131 150 EUR zabezpečil AKAD školenie
pre 886 zamestnancov MZVEZ SR.

Prvok 06U0A0A – Ekonomická diplomacia
Cieľ 1:
Podpora rastu exportu, komoditnej a teritoriálnej diverzifikácie exportu a podpora cestovného
ruchu prostredníctvom projektovej schémy ekonomickej diplomacie.
Merateľný ukazovateľ:
Podujatia v zahraničí realizované na základe výzvy na predkladanie projektov zameraných na
ekonomickú diplomaciu (min. 10).
Garant: SHSP
Cieľ považujeme za splnený na základe toho, že celkovo bolo oproti minimálnemu
požadovanému počtu (10) projektov ekonomickej diplomacie zrealizovaných o 12 viac.
Na podporu rastu exportu, komoditnej a teritoriálnej diverzifikácie exportu a podporu
cestovného ruchu bolo v roku 2019 uskutočnených 22 projektov ekonomickej diplomacie s
celkovým čerpaním 68 106,15 EUR.
Z toho konkrétne na podporu rastu exportu, komoditnej a teritoriálnej diverzifikácie
exportu bolo v roku 2019 zrealizovaných 14 zahraničných podujatí. Na tieto projekty bolo
čerpaných 43 026,73€. Projekty boli zároveň prevažne zamerané na prezentáciu slovenských
podnikateľských subjektov v zahraničí, podporu udržateľného rastu príjmov, podporu
zamestnanosti a pod.
Na podporu cestovného ruchu bolo v roku 2019 zrealizovaných 8 zahraničných podujatí,
ktorých hlavným cieľom bola propagácia Slovenskej republiky ako atraktívnej cestovnej
lokality. Z celkového počtu projektov ekonomickej diplomacie zameraných na cestovný ruch
(8) boli 2 zamerané na podporu a zviditeľnenie slovenského kúpeľníctva. Na projekty
ekonomickej diplomacie zamerané na podporu cestovného ruchu bolo z vyššie uvedenej sumy
(68 106,15€) vyčerpaných 25 079,42 EUR, z toho 8 500 EUR bolo čerpaných na projekty
zamerané na kúpeľníctvo.
Pomer čerpania finančných prostriedkov na projekty ekonomickej diplomacie zamerané
na podporu rastu exportu, komoditnej a teritoriálnej diverzifikácie exportu a podporu
cestovnému ruchu k celkovému čerpaniu finančných prostriedkov na projekty
ekonomickej diplomacie za rok 2019:

119 733

68 106,15

43 026,73
25 079,42

Celkové čerpanie PED

Export a CR

Export

CR

Cieľ 2:
Realizácia sektorovo zameraných podnikateľských misií spojených so zahraničnými
pracovnými cestami najvyšších ústavných činiteľov SR v partnerstve so SARIO a SOPK.
Merateľný ukazovateľ:
Počet realizovaných návštev ústavných činiteľov spojených s účasťou slovenských spoločností
(min. 5).
Garant: SHSP
Cieľ splnený. Ide o relevantný cieľ, keďže prostredníctvom neho vieme podporiť SK
podnikateľské subjekty pri vstupe na zahraničné trhy, tento cieľ prispieva k nadviazaniu
konkrétnych obchodných partnerstiev, zároveň úloha je v súlade s prioritami vlády. Posúdenie
efektívnosti, resp. hospodárnosti vstupov a výstupov je ťažko merateľný ukazovateľ, keďže
napr. samotné SARIO nám uviedlo ťažkosti so zberom/vyhodnotením takýchto dát ( napr. po
každej podnikateľskej misii rozpošle podnikateľom hodnotiaci formulár, na ktorý vo väčšie
prípadov nedostane spätnú väzbu). V r. 2019 sa v teritóriách pokrývaných v agende RED1
uskutočnilo celkovo 14 podnikateľských misií, v súčinnosti so SARIO, SOPK, ktoré však
neboli súčasťou návštev najvyšších ústavných činiteľov. V teritóriách v gescii RED2 boli
realizované:
- Automotive World 2019 v Tokiu, Japonsko, 16.-18.1.2019, ŠTAT MH SR
- Veľtrh obrannej techniky IDEX 2019 v Abú Dhabí, SAE, 17.-19.2.2019, MiO SR
- 2. fórum Iniciatívy Pás a cesta v Pekingu, Čína, 26. – 27.4.2019, MiZVEZ SR, MiH SR
- Prezentačný deň SK potravín v Moskve, Rusko, 26.-27.9.2019, PPV SR a MiPRV SR
- India-Europe 29 Business Forum v Dillí, India, november 2019, ŠTAT MH SR, ŠTAT
MZVEZ SR
Cieľ 3:

Realizácia podnikateľsky zameraných podujatí spojených s pracovnými cestami zahraničných
ústavných činiteľov do SR (v partnerstve so SARIO a SOPK).
Merateľný ukazovateľ:
Počet realizovaných podujatí s účasťou slovenských spoločností (min. 5).
Garant: SHSP
Cieľ splnený. Ide o relevantný cieľ, keďže prostredníctvom neho vieme podporiť nadviazanie
nových a rozšírenie obchodných vzťahov medzi SK a zahr,.podnikateľmi, zároveň pri tejto
aktivite nemožno opomenúť prílev zahraničných investícií do SR, čo pozitívne prispieva k rastu
HDP a zamestnanosti. V r. 2019 sa realizovali 4 zahraničné podnikateľské misie v SR
v teritóriách RED1. V teritoriách RED2 boli uskutočnené tieto podujatia:
- Podnikateľská misia s cieľom podpory investícií, Južná Kórea, január 2019, PPV a MiF
SR
- Podnikateľská misia v SAE, 16.-19.2.2019, PPV a MiPRV SR
- Podnikateľská misia s cieľom podpory investícií v Tokiu, Japonsko, 21.-23.3.2019,
MiH SR
- Podnikateľská misia s cieľom podpory investícií, Južná Kórea, marec 2019, MiH SR
- Podnikateľská misia - 5. investičné a obchodné Expo Číny a krajín SVE v Ningbe, Čína,
jún 2019, PPVII SR
- Podnikateľská misia do Moskvy a Tatárskej republiky, Rusko, prelom jún/júl 2019,
predseda NR SR
- Podnikateľská misia - China International Import Expo 2019 v Šanghaji, Čína,
november 2019, PPVII SR
- Podnikateľská misia v Singapure, 27.-30.10.2019, MiH SR
Cieľ 4:
Koordinácia medzivládnych aktivít v bilaterálnych stykoch.
Merateľný ukazovateľ:
Organizovanie zasadnutí zameraných na sektorové politiky (energetika, vzdelávanie) (min. 3).
Gestor: SHSP
Cieľ splnený. V r. 2019 sa uskutočnili 2 medzivládne komisie v ČŠ EÚ (s Českom
a Chorvátskom) so zameraním na vyššie uvedené sektorové politiky. S krajinami mimo EÚ boli
realizované tieto medzivládne a zmiešané komisie:
Rusko (Soči), 26. - 27. 9. 2019
Bielorusko (Minsk), 23. - 24. 10. 2019
Srbsko (Belehrad), 29. - 30. 5. 2019
India (New Delhi), 13. 2. 2019
Juhoafrická republika (Pretória), 24. 10. 2019

Cieľ 5:
Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií – aktivity v zahraničí.
Merateľný ukazovateľ:
Realizované podujatia v zahraničí – inovačné fóra, konferencie a workshopy, zamerané na
transfer inovácií a technológií a na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy
a výskumu.
Garant: SHSP
Cieľ splnený. Ekonomická diplomacia MZVEZ SR hrá dôležitú úlohu pri internacionalizácii
vedy, výskumu a inovácií a pri podpore medzinárodného transferu technológií. V roku 2019
iniciovala rôzne formy spolupráce slovenských a zahraničných subjektov a priamo alebo
prostredníctvom ZÚ SR zorganizovala alebo podporila množstvo podujatí v zahraničí.
Niekoľko príkladov: MZVEZ SR v rámci plnenia záväzkov v Digitálnej koalícii aktívne
podporovalo firmy z oblasti informačných a telekomunikačných technológií pri riešení situácie
spojenej s nedostatkom pracovníkov v SR a reagovalo na výzvy, ktorým naša krajina čelí v
súvislosti s digitálnou transformáciou. Zo série podujatí „Work in Slovakia – Good Idea“
zorganizovalo informačný a motivačný seminár v Londýne za účasti PPV SR R. Rašiho
a ŠTAT R. Chovanca a B. Ondruša (24.1.2019), podujatie na Veľvyslanectve SR v Dubline za
účasti PPV SR R. Rašiho a MiZ SR A. Kalavskej (18.5.2019), na Veľvyslanectve SR v Kodani
(23.11.2019) a opäť na Veľvyslanectve SR v Londýne (30.1.2020). ZÚ SR pripravili
s agentúrou SARIO niekoľko podnikateľských misií slovenských inovatívnych firiem do
zahraničia (napr. do Nórska a na Island alebo na Globálny podnikateľský summit v Haagu),
pomáhali slovenským technologickým firmám presadiť sa v zahraničí (napr. podujatie Thales
Group & Thales Al4EU v Bratislave), spolupracovali s ÚPPVII a MH SR pri zabezpečovaní
pobytu slovenských startupov v zahraničných akcelerátoroch (napr. Smart City Works v USA
alebo ILOG v Izraeli) alebo pri účasti slovenských firiem na technologických konferenciách
v zahraničí (napr. Innovation Week v Oslo, DLD Innovation Festival v Tel Avive
prostredníctvom podporného programu Slovak Business Agency, SLUSH v Helsinkách).
MZVEZ SR venovalo osobitnú pozornosť aktivitám so zahraničnými vedeckými centrami, ako
napr. spolupráci slovenských univerzít v medzinárodných výskumných projektoch
s Kalifornskou univerzitou v Berkeley, či Massachusettským technologickým inštitútom.
Cieľ 6:
Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií – aktivity v Slovenskej
republike.
Merateľný ukazovateľ:
Realizácia medzinárodných konferencií, sympózií, seminárov a podobných podujatí s účasťou
zahraničných účastníkov.
Gestor: SHSP
Cieľ splnený. Ekonomická diplomacia MZVEZ SR hrá dôležitú úlohu pri internacionalizácii
vedy, výskumu a inovácií a pri podpore medzinárodného transferu technológií. V roku 2019
iniciovala rôzne formy spolupráce slovenských a zahraničných subjektov, podporila množstvo
podujatí v zahraničí a participovala aj na podujatiach na Slovensku s účasťou zahraničných
účastníkov alebo medzinárodným presahom.

Niekoľko príkladov: Počas medzinárodnej konferencie Blockwalks 2019 v Bratislave
zorganizovala plenárne rokovanie predstaviteľov formátu spolupráce krajín strednej
a východnej Európy a Číny (17+1) s cieľom získať podporu ostatných krajín pre vytvorenie
Centra excelentnosti pre blockchainové technológie pod vedením SR. Táto snaha vyplývala zo
záverečnej deklarácie summitu predsedov vlád krajín 17+1 v Dubrovníku. Vzhľadom na silný
automobilový priemysel, ekonomická diplomacia MZVEZ SR iniciovala myšlienku na
zameranie medzinárodnej konferencie driving.digital na kybernetickú bezpečnosť a digitálne
riešenia v sektore mobility (Šamorín, október 2019). Počas roka podporila aj množstvo ďalších
podujatí, napr. globálne podujatie 2019 Forbes Under 30 Global Retreat v Bratislave (vrátane
stretnutia predsedu vlády SR s vydavateľom Stevom Forbesom), TechSummit 2019, SmartHead
Sustainability Summit, 3IPK Blockchain & Industry Forum, CESAwards 2019, SlovakiaTech
2019, ESET Science Award, Európska noc výskumníkov a podobne. Podporovala diverzifikáciu
slovenskej ekonomiky poukazovaním na možnosti firiem smerom k európskemu kozmickému
priemyslu spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (napr. podujatie Slovak Space Tech
Day v Košiciach s francúzskym koncernom Thales organizované agentúrou SARIO). Vo
februári 2019 zorganizovala výročné rokovanie Digitálnej koalície, ktorá je platformou pre
šírenie pozitívnych zmien v prístupe k digitálnym technológiám s cieľom, aby každý získal
dostatočné digitálne zručnosti a zostal tak produktívny a zamestnateľný. MZVEZ SR sa
podieľalo na podpore jej cieľov plnením piatich záväzkov.
Cieľ 7:
Efektívnejšie presadzovanie záujmov SR v oblasti energetickej bezpečnosti.
Merateľný ukazovateľ:
Medzinárodné podujatia v oblasti energetickej bezpečnosti (min. 2).
Gestor: SHSP
Cieľ 7 bol splnený. Zástupcovia OHOP a VaL J.Siváček sa v roku 2019 zúčastnili a vystupovali
na viacerých medzinárodných podujatiach, z ktorých hlavné boli:
1) 5. každoročná stredoeurópska konferencia k energetickej bezpečnosti organizovaná
Atlantic Council v spolupráci so ZÚ SR vo Washingtone v rámci predsedníctva SK vo
V4. Konferencia sa konala 26.6.2019 vo Washingtone, viď. príslušné linky
https://www.atlanticcouncil.org/event/fifth-annual-central-and-eastern-europeanenergy-security-conference/,
https://www.atlanticcouncil.org/commentary/eventrecap/fifth-annual-central-and-eastern-european-energy-security-conference-2/.
2) Stredoeurópska energetická konferencia (CEEC) konaná 18.-19.11.2019 v Bratislave.
Konferencia
bola
organizovaná
SFPA
a MZVEZ
SR,
viď.
http://www.sfpa.sk/event/central-european-energy-conference-2019/,
https://ceec.sk/data/ReportCEEC2019.pdf.
Cieľ 8:
Využívanie intranetového portálu na propagáciu ekonomického prostredia SR a slovenských
podnikov v zahraničí.
Merateľný ukazovateľ:

Pravidelné aktualizovanie intranetového portálu ekonomickej diplomacie INED a jeho
prelinkovanie s portálmi relevantných inštitúcií.
Gestor: SHSP
Cieľ splnený. Internetový portál MZV EZ SR „Podnikajme v zahraničí“ a intranetový portál
„INED – Ekonomická diplomacia“ sú pravidelne aktualizované (Newsletter, hotline pre
exportérov, EIT, veľtrhy a výstavy, VO v medzinárodných organizáciách, štatistické údaje,
metodické pokyny, manuály apod.) a tým je zabezpečený transfer informácií z ostatných
relevantných inštitúcií pre ekonomických diplomatov a podnikateľskú verejnosť.

Cieľ 9:
Organizácia zasadnutí Rady vlády SR pre podporu exportu a investícií
Merateľný ukazovateľ:
Zasadnutia RVPEI organizovať najmenej 1 krát ročne
Gestor: SHSP
Cieľ splnený. Výrazným subjektom na podporu slovenských podnikateľov pri ich prieniku na
zahraničné trhy je od roku 2012 Rada vlády SR pre podporu exportu a investícií (RVPEI), ktorá
ako poradný a koordinačný orgán vlády SR zabezpečovala aj v roku 2019 dialóg medzi štátnou
správou, podnikateľmi a akademickou sférou v oblasti podpory exportu a investícií.
RVPEI sa v roku 2019 zamerala na podporu implementácie Stratégie vonkajších ekonomických
vzťahov SR a na podporu zapájania podnikateľského sektora do rozvojovej spolupráce, ktorou
sa rozširujú možnosti slovenských firiem pri prieniku na zahraničné trhy. Zasadnutie sa
uskutočnilo 12. júna v priestoroch Ministerstva hospodárstva SR.

Prvok 06U0A0B – SK OBSE
Cieľ 1:
Plniť úlohy v súvislosti s prípravou SK OBSE v oblasti komunikácie a mediálnej prezentácie
Merateľný ukazovateľ:
Zasadnutia pracovnej skupiny komunikácie a mediálnu prezentáciu SK OBSE (minimálne 3)
Garant: OBSE
Cieľ splnený. V roku 2018 bola v podmienkach MZVEZ SR spracovaná mediálna
a komunikačná stratégia pre predsedníctvo SR v OBSE. V období príprav aj počas samotného
predsedníctva SR v OBSE v roku 2019 sa tím SK OBSE pravidelne stretával s pracovníkmi
tlačového odboru a s hovorcom MZVEZ SR. Od roku 2018 sa mediálny tím SK OBSE
koordinoval s Komunikačnou sekciou Sekretariátu OBSE vo Viedni, vrátane viacerých

osobných stretnutí. Spolupráca sa ešte zintenzívnila v období bezprostredne pred Ministerskou
radou OBSE v Bratislave vo forme pravidelných týždenných telekonferencií. Činnosť SK
OBSE a úradujúceho predsedu boli detailne tlmočené verejnosti formou tlačových správ
(MZVEZ aj OBSE), prostredníctvom sociálnych sietí Twitter i Facebook. V období
intenzívnych pracovných ciest ministra ZVEZ SR v pozícii úradujúceho predsedu OBSE do
konfliktných regiónov a do štátov, kde sú misie OBSE, boli súčasťou delegácií aj skupiny
slovenských novinárov. Počas roka 2019 usporiadalo MZVEZ SR tri veľké tlačové konferencie
pri príležitosti otvorenia predsedníctva v januári, konania neformálneho stretnutia ministrov ZV
v júli a po skončení Ministerskej rady v decembri.

Cieľ 2:
Plniť úlohy spojené s prípravou a výkonom SK OBSE v oblasti budovania personálnych
kapacít a vzdelávania
Merateľný ukazovateľ:
Príprava a realizácia vzdelávacích aktivít pre účely príprav na výkon SK OBSE (áno/nie)
Garant: OBSE
Cieľ splnený. Tím SK OBSE počas prebiehajúceho predsedníctva SR v OBSE pravidelne
absolvoval stretnutia s relevantnými pracovníkmi Sekretariátu OBSE za účelom získania
vedomostí a príkladov z praxe týkajúcich sa výkonu predsedníckych funkcií a prípravy
predsedníckych podujatí. Noví členovia tímu SK OBSE absolvovali aj v roku 2019 špeciálne
školenia v sídle OBSE (tzv. „GO Programme“) zamerané na získanie prehľadu o aktuálnych
témach na pôde organizácie. Spolu počas rokov 2017, 2018 a 2019 absolvovalo školenie GO
Programme 24 osôb, väčšina v roku 2018; v roku 2019 to bolo 8 osôb.

Cieľ 3:
Plniť úlohy spojené s prípravou a výkonom SK OBSE v oblasti finančného zabezpečenia
Merateľný ukazovateľ:
Zasadnutia pracovnej skupiny pre rozpočtové zabezpečenie SK
a rozpočtovým aspektom príprav SK OBSE (minimálne 2)

OBSE k finančným

Garant: OBSE v spolupráci s FINO
Cieľ splnený. Pracovníci SK OBSE/oddelenia metodiky a financovania SK OBSE sa počas
prebiehajúceho predsedníctva SR v OBSE v roku 2019 pravidelne, avšak minimálne raz za
mesiac, stretávali na pracovnej úrovni s pracovníkmi FINO k príprave nadchádzajúcich
plánovaných a ad hoc podujatí/aktivít/projektov a ich finančnému zabezpečeniu, ako
aj dodržaniu správneho administratívneho postupu. Intenzívna spolupráca prebiehala počas

prípravy priebežných hodnotiacich správ o finančnom zabezpečení predsedníctva SR v OBSE,
ktoré boli predložené vedeniu MZVEZ SR v marci a júli 2019 a vo februári 2020.
Minimálne štyrikrát sa v roku 2019 konalo stretnutie k finančným aspektom SK OBSE na
úrovni generálnych riaditeľov SEVS a OBSE.

Cieľ 4:
Plniť úlohy spojené s prípravou a výkonom SK OBSE v oblasti budovania logistickobezpečnostného zabezpečenia
Merateľný ukazovateľ:
Zasadnutia logisticko – bezpečnostnej pracovnej skupiny pre SK OBSE (minimálne 3)
Garant: OBSE
Cieľ splnený. Pracovníci SK OBSE/odboru logistiky a protokolu, ako aj oddelenia metodiky
a financovania SK OBSE sa počas predsedníctva SR v OBSE v roku 2019 pravidelne pred
každým väčším podujatím stretávali na pracovnej úrovni s pracovníkmi SBPI/BEZO, OIKT a
ESAP k príprave bezpečnostných opatrení pred a počas daného podujatia. Minimálne tri
rokovania sa konali v prvej polovici roka 2019 aj za účasti zamestnancov MV SR, PPZ
a ÚOÚČaDM k príprave konferencií SK OBSE na vysokej úrovni v Bratislave a k príprave
neformálneho stretnutia ministrov zahraničných vecí ú.š. OBSE vo Vysokých Tatrách (8. – 9.
7. 2019). V druhej polovici roka prebiehala intenzívna príprava na Ministerskú radu OBSE v
Bratislave, na ktorej sa podieľali aj bezpečnostné zložky SR. Pred Ministerskou radou OBSE
sa uskutočnil rad stretnutí na pracovnej aj oficiálnej úrovni (za účasti viceprezidenta PPZ,
riaditeľa ÚOÚČ a pod.).

Program 05T – Rozvojová spolupráca

Zámer: Plnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) – odstránenie chudoby, podpora
trvalo udržateľného hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja partnerských
krajín

Podprogram 05T0A – Rozvojová spolupráca MZVEZ SR
Prvok 05T0A01 – Humanitárna pomoc SR
Cieľ 1:
Poskytnúť humanitárnu pomoc ľuďom v krajinách postihnutých katastrofou, resp. krízou

Merateľný ukazovateľ:
Poskytnutie humanitárnej pomoci (áno/nie)
Garant: ORPO/SAMRS
Cieľ splnený. Podprogram 05T0A je v podmienkach MZVEZ SR realizovaný prostredníctvom
SAMRS. V oblasti humanitárnej pomoci vyhlásila SAMRS v roku 2019 dve výzvy:



Podpora humanitárnej a posthumanitárnej pomoci v regióne Stredného a Blízkeho
východu ( Sýria, Irak, Jordánsko, Libanon a Južný Sudán)
Podpora pri odstraňovaní následkov ozbrojeného konfliktu prostredníctvom
poskytovania humanitárnej pomoci (Ukrajina)

V rámci výzvy pre región Stredného a Blízkeho Východu bolo schválených päť projektov
s celkovou dotáciou 999 962,40 EUR. Vo výzve zameranej na humanitárnu pomoc Ukrajine
boli schválené dva projekty s celkovou dotáciou 199 888 EUR. Na pomoc Ukrajine bol
poskytnutý aj finančný príspevok vo výške 20 000 EUR (urgentná zdravotnícka starostlivosť
na kontrolnom stanovisku Stanica Luhanska).
V roku 2019 MZVEZ SR/SAMRS poskytlo finančnú humanitárnu pomoc v celkovej výške
180 000 eur (4 príspevky cez medzinárodné humanitárne organizácie IOM, ICRC, UNOCHA
a UNRWA).

Prvok 05T0A02 –Rozvojová spolupráca MZVEZ SR
Cieľ 1:
Realizovať projekty rozvojovej spolupráce v programových a projektových krajinách v zmysle
priorít, ktoré stanoví Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023
a v súlade so zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2019
Merateľný ukazovateľ:
Vyplatené finančné prostriedky na schválené projekty podľa zamerania bilaterálnej rozvojovej
spolupráce SR na rok 2019 (áno/nie)
Garant: ORPO/SAMRS
Cieľ bol splnený. Na realizáciu rozvojových projektov v programových a projektových
krajinách SlovakAid vyhlásila SAMRS v roku 2019 spolu 9 výziev (6 teritoriálnych výziev,
výzvu na vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov a 2 výzvy na projekty
podnikateľských partnerstiev). Objem finančných prostriedkov schválených v týchto výzvach
predstavoval 2 712 010,32 EUR.

Poskytnuté tiež boli finančné príspevky na rôzne projekty v partnerských krajinách, resp. na
financovanie strategických bilaterálnych partnerstiev napr. s UNDP, UNICEF, USAID,
v celkovej výške 1 026 632,46 EUR.

Cez program SSE (Sharing Slovak Expertise) bolo zrealizovaných 17 aktivít zdieľania
slovenských skúseností a expertízy v hodnote 102 632 EUR. V prípade finančných príspevkov
administrovaných cez zastupiteľské úrady (tzv. mikrogranty) bolo v roku 2019 schválených
spolu 70 mikrograntov v celkovej hodnote 559 084,17 EUR pre 14 krajín.

Program 097 – Príspevky SR do medzinárodných organizácií

Zámer: Efektívne a účinné
medzinárodných štruktúrach

presadzovanie

zahranično-politických

záujmov

SR

v

Podprogram 09701 – Príspevky SR do MO – MZVEZ SR
Cieľ 1:
Zabezpečiť úhradu členských príspevkov do medzinárodných organizácií v príslušnom
rozpočtovom roku
Merateľný ukazovateľ:
Počet uhradených členských príspevkov v príslušnom rozpočtovom roku (minimálne 22)
Garant: FINO/vecne príslušné útvary MZVEZ SR
Cieľ splnený. V roku 2019 bolo uhradených viac ako 22 členských príspevkov do
medzinárodných organizácií. V zmysle stanoveného cieľa a prijatého merateľného ukazovateľa
odborné útvary vždy v spolupráci so SM a ZÚ v zahraničí (požiadavky úhrad z MO) a v
súčinnosti s FINO priebežne zabezpečoval požiadavky na úhrady členských príspevkov do
medzinárodných organizácií (MO) alebo dohovorov, ktorých je Slovenská republika zmluvnou
stranou.

Cieľ 2:
Zabezpečiť úhradu dobrovoľných členských príspevkov do medzinárodných organizácií
v príslušnom rozpočtovom roku, ktorých úhrada vyplýva z uznesenia vlády SR
Merateľný ukazovateľ:

Počet uhradených dobrovoľných členských príspevkov, ktorých úhrada vyplýva z UV SR
(minimálne 4)
Garant: FINO/vecne príslušné útvary MZVEZ SR
Cieľ splnený. V roku 2019 bolo uhradených viac ako 4 členské príspevkov do medzinárodných
organizácií, ktorých úhrada vyplýva z uznesenia vlády SR.

Program 0AU – Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo
územia SR

Zámer: Poskytovať odbornú pomoc prostredníctvom vysielania civilných expertov do aktivít
krízového manažmentu mimo územia SR

Podprogram 0AU01 - Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu
mimo územia SR – MZVEZ SR
Cieľ 1:
Účasť štátnych zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme
z radov MZVaEZ SR a zamestnancov mimovládneho sektora na aktivitách krízového
manažmentu mimo územia SR
Merateľný ukazovateľ:
Vyslaní civilní experti do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR (logický
ukazovateľ áno/nie)
Garant : OBEP
Od septembra 2019 pôsobí v asistenčnej misii EÚ na Ukrajine (EUAM) jeden pracovník
MZVEZ SR na pozícii vedúceho politického, analytického a koordinačného oddelenia misie.
MZVEZ tiež koordinovalo vysielanie civilných expertov do misií a operácií EÚ (SBOP)
s rezortmi vnútra, obrany, spravodlivosti, financií a GP SR. V roku 2019 mala SR zastúpenie
civilných expertov v EÚ misiách EULEX Kosovo, EUMM Gruzínsko, EUAM Ukrajina
a EUBAM na hranici Moldavska a Ukrajiny. Okrem toho, pôsobili civilní experti SR na
Styčnom úrade NATO v Kyjeve, v OSN misiách MINUJUSTH na Haiti a UNFICYP na Cypre
a v OBSE osobitnej pozorovateľskej misii na Ukrajine.

Cieľ 2:
Účasť SR na predchádzaní konfliktom, riešení kríz a postkonfliktovej obnove v krajinách
OBSE.
Merateľný ukazovateľ: Nominovanie občanov SR do výberových konaní OBSE na
sekondované posty v misiách OBSE (minimálne 10)
Garant: OBSE
Cieľ splnený. V roku 2019 nominovala SR (prostredníctvom sekcie OBSE) na sekondované
pozície v misiách OBSE 12 občanov, a to na celkovo 23 rôznych pracovných pozícií v rôznych
misiách OBSE. Dvaja z týchto občanov SR uspeli v roku 2019 vo výberovom procese na
pozície v Osobitnej monitorovacej misii na Ukrajine a na Misii OBSE v Kosove.

Program 0D3 – Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí

Zámer: Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov SR vo vzťahu
k Slovákom žijúcim v zahraničí v súlade s Koncepciou štátnej politiky SR vo vzťahu
k Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2020 (zabezpečovať tvorbu, výkon a
koordináciu vo vzťahu k slovenským národnostným menšinám v strednej a východnej
Európe a ku krajanským komunitám v západnej Európe a v zámorí).

Cieľ 1:
V zmysle úloh vyplývajúcich zo zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu pôsobnosti ÚSŽZ vypracovať každoročne
správu o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a predložiť ju na rokovanie
vlády SR a následne do NR SR.
Merateľný ukazovateľ:
Vypracovanie a predloženie správy na rokovanie vlády SR a NR SR (logický ukazovateľ
áno/nie).
Garant: ÚSŽZ

Cieľ splnený. Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 225 z 21. mája 2019 schválila „Správu
za rok 2018 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej
podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom
žijúcim v zahraničí na rok 2020“, ktorá bola vzatá na vedomie Zahraničným výborom Národnej rady
Slovenskej republiky.

Cieľ 2:
V súlade so zákonom č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zorganizovať v dvojročných intervaloch konferenciu (párne roky) pod
názvom „Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí“.
Merateľný ukazovateľ:
Zorganizovanie konferencie (logický ukazovateľ áno/nie).
Garant: ÚSŽZ
Cieľ nesplnený. ÚSŽZ organizuje „Stálu konferenciu Slovenská republika Slováci žijúci v
zahraničí „ každé dva roky. Stálu konferenciu Slovenská republika Slováci žijúci v zahraničí „
bude úrad organizovať v októbri 2020.
Cieľ 3:
Formovať pozitívne vnímanie zahraničných krajanov, propagovať a integrovať ich život a
kultúru do kontextu kultúrnych hodnôt a kultúrneho života Slovenska prostredníctvom médií
a organizovaním podujatí na Slovensku i v zahraničí.
Merateľný ukazovateľ:
Realizácia minimálne 5 pravidelných a nepravidelných krajanských podujatí a prezentácií v SR
(logický ukazovateľ áno/nie).
Garant: ÚSŽZ
Cieľ splnený. V roku 2019 ÚSŽZ uskutočnil resp. sa významnou mierou podieľal na týchto
krajanských podujatiach na Slovensku :
1. 27. ročník súťaže „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“, súťažnej
prehliadky literárnych prác žiakov a študentov základných a stredných škôl zo
Slovenska a zahraničia,
2. s Obcou Dulovce a Mestským odborom Matice slovenskej sa podieľal na organizácii
Južno-slovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach,
(29.júna-1. júla 2019) ako garant vystúpení krajanských súborov zo zahraničia,

3. pri príležitosti „Pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí“ (5. júl 2019) a večerný
slávnostný program krajanov na Hlavnom námestí v rámci Kultúrneho leta hlavného
mesta Bratislavy,
4. v spolupráci s Mestom Detva (10.-14. júla 2019) pripravil a organizoval 43. ročník
Krajanskej nedele v rámci 46. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve
(14. júla 2019). Sprievodným podujatím Folklórnych slávností pod Poľanou je 6. ročník
„Krajanského dvora“ s cieľom prezentácie Slovákov zo zahraničia v oblasti
gastronómie, remesiel a umenia,
5. v spolupráci s Inštitútom vzdelávania Matice Slovenskej, Akadémiou vzdelávania
v Martine a Občianskym združením UNIVERSITAS MATTHIAE BELLI letné tábory
pre deti a mládež Slovákov žijúcich v zahraničí vo veku 8 až 15 rokov pre 255 detí v
dĺžke trvania dvoch týždňov od začiatku júla do polovice augusta.
Cieľ 4:
Rozhodovať v konaní o vydaní osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí („osvedčenie“).

Merateľný ukazovateľ:
Rozhodnúť v konaní o vydaní osvedčenia – ročne približne 2000.
Garant: ÚSŽZ
Cieľ splnený. ÚSŽZ v roku 2019 prijal 1 988 žiadostí a vydal 2 092 osvedčení.
Cieľ 5:
Prostredníctvom štátnej finančnej podpory projektov a programov systémovo podporovať
upevňovanie a rozvoj jazykovej, kultúrnej a národnej identity slovenských národnostných
menšín v strednej a východnej Európe, ako aj slovenských komunít v západnej Európe
a v zámorí.
Merateľný ukazovateľ:
Na základe uznesenia vlády SR č. 625 bod B.4 zo dňa 17. septembra 2008 - zabezpečiť
v rozpočte úradu „výhľadovo každoročne účelové finančné prostriedky určené na podporu
aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci grantového systému úradu v celkovej výške
40 mil. Sk (ekvivalent 1 327 756 EUR) (logistický ukazovateľ áno/nie).
Garant: ÚSŽZ v spolupráci s MZVEZ SR
Cieľ splnený. V roku 2019 k schválenej sume 1 019 916 EUR, vyčlenenej na dotácie pribudla
rozpočtovým opatrením MZVEZ SR suma 307 841 EUR, čím celková suma vyčlenená na
dotácie dosiahla objem 1 327 757 EUR. Tým bolo zároveň zabezpečené naplnenie uznesenia
vlády z r. 2008.

Cieľ 6:
Podporovať uchovávanie hodnôt nehmotného a hmotného kultúrneho dedičstva Slovákov
žijúcich v zahraničí ako hodnotovej súčasti celkovej slovenskej kultúry
Merateľný ukazovateľ:
Relevantné úlohy Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do
r. 2020 podporené prostredníctvom dotačného systému ÚSŽZ (minimálne 15).
Garant: ÚSŽZ
Cieľ splnený. ÚSŽZ v roku 2019 podporilo desiatky projektov zameraných na
uchovanie hodnôt nehmotného a hmotného kultúrneho dedičstva prostredníctvom dotačného
systému. Celkovo bolo v r. 2019 podporených 676 projektov v celkovej výške 1 268 979 EUR,
z toho v oblasti kultúry 405 projektov v sume 655 807 EUR, v oblasti vzdelávania, vedy
a výskumu 179 projektov v sume 478 322 EUR, v oblasti informácii 63 projektov v sume
85 250 EUR a v oblasti médií 29 projektov v sume 49 600 EUR.
Cieľ 7:
Zabezpečiť realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej
republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania, kultúry, školstva
a mládeže.
Merateľný ukazovateľ:

Plnenie uznesenia vlády SR č. 625 bod B. 5 zo dňa 17. septembra 2008 – zabezpečiť účelové
finančné prostriedky vo výške 3 mil. Sk (99 581 EUR) určené na realizáciu Dohody. (logistický
ukazovateľ áno/nie)
Garant: ÚSŽZ v spolupráci s MZVEZ SR
Cieľ splnený. Účelové finančné prostriedky vo výške 3 mil. Sk (99 581 EUR) určené na
realizáciu Dohody boli zabezpečené presunom príslušných finančných prostriedkov
Verejnoprospešnej nadácii Zväzu Slovákov v Maďarsku dňa 20. 5. 2019.

