Sumarizačná správa o bilaterálnej aktivite BFB-PA26-006 v rámci opatrenia B programu SK08
Cezhraničná spolupráca
Realizovaná bilaterálna aktivita BFB-PA26-006 bola zameraná na posilnenie cezhraničnej spolupráce
medzi regiónmi na oboch stranách vonkajšej hranice EÚ. Jej hlavným účelom bolo väčšie
porozumenie spoločným cezhraničným výzvam a príležitostiam a rozvoj nových a inovatívnych
foriem cezhraničnej spolupráce.
Bilaterálna aktivita prebiehala v niekoľkých etapách. Prvou etapou bola predprípravná fáza, ktorá
začala už v auguste 2016 a súvisela s hľadaním nórskeho partnera pre spoluprácu. Po oslovení
viacerých možných partnerov a v spolupráci s pánom veľvyslancom SR v Nórskom kráľovstve
Františkom Kašickým zaujala ponúknutá téma spolupráce predstaviteľov Bjorknes Collegde, ktorí
následne pricestovali na Slovensko s cieľom prerokovať spoluprácu a jej ciele a postupy. Stretnutie
predstaviteľov Bjorknes C. a predstaviteľov Central EI sa uskutočnilo dňa 7.11.2016 v priestoroch
Vzdelávacieho inštitútu v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnili z nórskej strany Head of Department
Torstein Dale-Åkerlund, Professor Kjetil Tronvoll and Associate Professor Christopher White a zo
slovenskej strany vedenie inštitútu, zastúpené p. Hucíkom, p. Zajacovou a členovia projektového tímu
Nadežda Jankelová, Anna Ďurfina, Tatiana Tokolyová, Marián Děd, Jozef Hrabina, Jana Kušnírová.
Stretnutie bolo zaujímavé, podnetné, plné nápadov a názorov na možné témy spolupráce. Jeho
výsledkom bolo:
-

-

Záujem oboch strán o dlhodobú spoluprácu pri riešení aktuálnych spoločenských tém, o
zdieľanie znalostí, osvedčených postupov, skúseností a o ich prenos medzi slovenskými
organizáciami a organizáciami z donorských štátov.
Náčrt prvej aktivity – účel, cieľ, termín, spôsob realizácie, obsah,
Príprava tém pre ďalšie aktivity.

V predprípravnej etape rokovalo vedenie inštitútu aj s ukrajinskou stranou, zastúpenou Alla Belous a
Evgeny Romanenko o téme spolupráce, o priebehu a zapojení a účasti ukrajinského partnera na
aktivite.
Po stretnutí nasledovala prípravná fáza projektu, ktorá vyústila do podania žiadosti o príspevok
z bilaterálneho fondu v rámci opatrenia B programu SK08 Cezhraničná spolupráca. Bol vytvorený
riešiteľský kolektív, pozostávajúci zo slovenských, nórskych a ukrajinských členov. Boli stanovené
ciele projektu, aktivity na dosiahnutie cieľov, presný harmonogram aktivít, relevantné výstupy,
indikátory a ich cieľové hodnoty. Na základe stanovených cieľov a postupov ich dosiahnutia bol
vypracovaný rozpočet so špecifikáciou výdavkov v zmysle ich oprávnenosti a dodržania princípu
hospodárnosti. Hlavným cieľom bilaterálnej aktivity bolo väčšie porozumenie spoločným
cezhraničným výzvam a príležitostiam a vyvinúť nové a inovatívne formy cezhraničnej spolupráce.
Uvedený prvý projekt slúžil na získanie potrebných skúseností v spolupráci s našimi partnermi
a získanie základných vedomostí týkajúcich sa danej problematiky. Cezhraničná spolupráca sa odráža
najmä v priamom prepojení Slovenska a Ukrajiny a spoločnej histórie v rámci bývalého socialistického
bloku. V tejto fáze projektu sú cenné skúsenosti Slovenska s demokratickou tranzíciou po rozpade
Sovietskeho zväzu a plnením kritérií pri vstupe do Euro-atlantických štruktúr v prvej dekáde 20teho
storočia. Tieto skúsenosti ponúkneme prostredníctvom akademickej diskusie a vedeckých monografií
v anglickom jazyku našim partnerom z Ukrajiny.

Všetky ďalšie informácie sú uvedené v žiadosti o príspevok.
Realizačná fáza projektu predstavovala usporiadanie semináru a workshopu na tému „Ekonomické
a politické aspekty demokratickej tranzície Ukrajiny. Seminár sa uskutočnil podľa pripraveného
programu, ktorý je v prílohe Sumarizačnej správy. Výstupom semináru je dokument „Zhrnutie
analýzy“, ktorý predstavuje sumarizované výsledky expertných analýz slovenských riešiteľov pre
potreby príkladu a vytvorenia súboru výziev, ktorým čelí spoločnosť na Ukrajine v súvislosti
s demokratickou tranzíciou. Slovenský partner sa na seminári podieľal svojimi skúsenosťami
s demokratickou tranzíciou ako súčasť bývalého bloku socialistických krajín, zatiaľ čo partner z Nórska
poskytol svoje bohaté skúsenosti s prehlbovaním demokratických princípov a budovaním občianskej
spoločnosti ako jedna z najvyspelejších krajín sveta v danej oblasti.
Na seminári odzneli a boli prezentované príspevky akademikov a prizvaných hostí za účasti
študentov. Tematicky bol seminár rozdelený do nasledovných blokov:
Doobedný blok od 9:30-12:30. Seminár za účasti študentov magisterského štúdia, kde slovenský
partner prezentoval svoje príspevky.
Poobedný blok 13:30 do 16:00 pozostával z ukrajinských príspevkov. Počas bloku bol brainstorming
pre študentov, ktorí dostali tri úlohy na riešenie. Po Ukrajinských príspevkoch nasledovala diskusia
spoločne s nórskymi partnermi o výzvach demokratickej tranzície na Ukrajine.
Po prezentácii príspevkov k vyššie uvedeným oblastiam nasledoval študentský workshop
prostredníctvom skupinového brainstormingu v oblasti výziev demokratickej tranzície na Ukrajine.
Seminár a workshop boli zamerané na zoznámenie sa s problematikou Ukrajiny, ktorá prechádza
procesom demokratickej tranzície po tzv. Majdanskej revolúcii. Zároveň na juhovýchode krajiny
prebieha občianska vojna, ktorá zasahuje do sféry občianskej spoločnosti. Tento projekt teda vytvoril
základné pochopenie výziev a prostredia súčasnej Ukrajiny, pre možnosti ďalšieho skúmania
demokratickej tranzície krajiny a možných riešení situácie v kontexte občianskej vojny na
juhovýchode Ukrajiny.
Závery
Závery realizovanej aktivity sú uvedené v dokumente „Zhrnutie analýzy“ a sú rozdelené do
jednotlivých skúmaných oblastí.
Výsledky a využitie do budúcnosti
Výstupy projektu v podobe monografie a v podobe dokumentu „Zhrnutie analýzy“ budú využité pri
výučbe na vysokých školách žiadateľa i partnera a budú dostupné pre širokú odbornú verejnosť.
Projekt zároveň tvorí výborný základ pre budúcu spoluprácu s partnermi. V ďalšej fáze sa chceme
zameriavať na mediáciu konfliktu na Ukrajine. Do spomenutého projektu budú prizvaní aj partneri
z Ruskej federácie.
Udržateľnosť bilaterálnej spolupráce do budúcnosti z pohľadu cezhraničnej spolupráce
S partnerom z Nórska udržujeme aktívnu komunikáciu aj po skončení projektu. Partner nám
poskytuje cenné rady pri tvorbe nového projektu, v ktorom sa budeme spoločne s Ukrajinskými
a Ruskými partnermi snažiť identifikovať možné oblasti pre mediáciu v Ukrajinskom konflikte
Udržateľnosť bilaterálnej spolupráce do budúcnosti z pohľadu šírenia výsledkov na Slovensku,
v Nórsku a na Ukrajine a ich aplikácia do ďalšej činnosti

Udržateľnosť bilaterálnej spolupráce do budúcnosti je vnímaná v kontexte schopnosti efektov
(výsledkov a dopadov) projektu pretrvať v strednodobom a dlhodobom horizonte po ukončení
financovania projektu. Uskutočnené výstupy budú prinášať konkrétne úžitky pre rôzne cieľové
skupiny projektu a budú mať na ne pretrvávajúci pozitívny vplyv aj po skončení projektu. Zároveň je
udržateľnosť vnímaná v kontexte zachovania kvality a aktuálnosti poskytovaných úžitkov po skončení
realizácie projektu.
Prílohy:
Program aktivity

„Aktivita je financovaná z grantov Nórska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“/
Supported by a grant from Norway Grants“.
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“ / Co-financed by the State Budget of
the Slovak Republic“.

