
23  STOJÍ V CESTE ABSOLVENTOM FSEV UK
PRI UPLATNENÍ V SLOVENSKEJ ZAHRANI2NEJ SLU4BE

(A NA AKÉ KRITÉRIÁ BY SA MALI PRIPRAVIT')

Peter Kopeck5
 Bratislava

Titul príspevku je zdanlivo príli~ konkrétny, ale po dlh~om váhaní sme
napokon zostali pri �om. Jednak nám to umo$�uje odborn5 charakter ~túdie (nie
vedeck}) a jednak vyu$ívame dlhodobé kombinované pôsobenie v zahrani0nej slu$be
a na vysok}ch ~kolách, ktoré potenciálnych kandidátov do tejto ~pecifickej slu$by
pripravovali a pripravujú.

Ná~ príspevok je zlo$en} zo ~tyroch 0astí. V prvej sa pokúsime analyzova|
fakultné rezervy. V druhej pouká$eme na potrebu implementácie ~pecifick}ch
zákonn}ch noriem do zahrani0nej slu$by, v tretej 0asti sa budeme venova| kritériám,
aké by mal uchádza0 o prácu v zahrani0nej slu$be sp��a|. Ad hoc ich budeme
konfrontova| s realitou resp. s existujúcou praxou pri v}bere a hodnotení sú0asn}ch
pracovníkov zahrani0nej slu$by. !tvrtá 0as| krátko nazna0í v}zvy, ktoré stoja pred
slovenskou zahrani0nou slu$bou ako sú0as|ou novej diplomacie EÚ.
                                                Vlastné rezervy

Najprv sa pokúsime identifikova| inhibítory súvisiace s vlastn}mi rezervami,
pri0om si ne0iníme nárok na ich  presnú a striktnú hierarchizáciu.

1. FSEV UK vstupuje do 4.roku svojej existencie. Ambíciou fakulty je aj
oficiálne deklarovaná snaha pripravova| absolventov nielen pre in~titúcie ~tátnej
a verejnej správy, ale aj v oblasti politickej vedy, medzinárodn}ch vz|ahov so
zameraním na európsku integráciu. Za Ústav európskych ~túdií a medzinárodn}ch
vz|ahov (ÚE!MV) FSEV mô$eme kvalifikovane potvrdi|, $e za uplynulé tri roky
sme vy~kolili viacer}ch nadan}ch absolventov, ale ani jeden z nich sa do zahrani0nej
slu$by nedostal. V}nimkou boli náhodné, krátkodobé, nieko�ko t}$d�ov trvajúce
stá$e (prax) troch jednotlivcov na Ministerstve zahrani0n}ch vecí Slovenskej
republiky (MZV SR) alebo v Zahrani0nom v}bore Národnej rady SR. Hlavnou
preká$kou je v tomto oh�ade zrejme fakt, $e MZV SR nemá podpísanú s FSEV UK
$iadnu dohodu o spolupráci, o pravidelnej praxi na MZV alebo na zahrani0n}ch
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zastupite�stvách, o vypracovávaní diplomov}ch prác at�. Naopak, s u$ etablovan}mi
vzdelávacími in~titúciami, takéto dohody MZV SR u$ má. Uve�me na prvom mieste
Ústav medzinárodn}ch vz|ahov a aproximácie práva Právnickej fakulty UK
v Bratislave (vysoko~kolské nadstavbové 2-ro0né ~túdium), ale aj s Fakultou
medzinárodn}ch vz|ahov (FMV) Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici, kde
pravidelne predná~ajú kme�oví pracovníci MZV, vrátane vysok}ch diplomatov so
zahrani0nou praxou. V�aka personálnym kontaktom v}znamn}ch star~ích
slovensk}ch diplomatov, dnes u0ite�ov na Fakulte medzinárodn}ch vz|ahov
Ekonomickej Univerzity (FMV EU), táto fakulta donedávna e~te mala ucelenú sériu
predná~ok zabezpe0ovanú v spolupráci s MZV SR. Dynamiku spolupráce ur0oval aj
fakt, $e vysokí diplomati (ve�vyslanci, pracovníci Stálej misie SR pri EÚ v Bruseli)
mali alebo majú na FMV EU aj svoje deti. Pri prijímacích skú$kach v júni 2002
a v júni 2003 sa aj na FSEV UK hlásili aj deti pracovníkov MZV SR. Viaceré v$ak
nepre$li sitom prijímacích skú$ok. 

2. !tudijn} odbor E!MV nebol do apríla 2005 akreditovan} ako magistersk}
stupe� ~túdia. Azda aj to jeden z dôvodov, pre0o sme nemali zákonnú bázu na
iniciovanie dohody o spolupráci s MZV SR. Aj napriek tomuto zdanlivému
handicapu v~ak pova$ujeme za potrebné pre auditórium a ~ir~iu odbornú verejnos|
doda|, $e deficitom predná~ok z diplomatickej praxe ÚE!MV vonkoncom netrpel.
V rámci fakultn}ch seminárov alebo v rámci predmetu Základy diplomacie, doteraz
na FSEV UK predná~ali ve�vyslanci Francúzskej republiky, Srbska a �iernej Hory,
Rumunska, �íny a najvy~~í predstavitelia regionálnych in~titúcií OSN (Organizácia
spojen}ch národov) akreditovan}ch v Bratislave. Zárove� sa $iada doda|, $e na
FSEV UK predná~alo aj 7 b}val}ch ve�vyslancov SR. E~te pre zaujímavos|
uvedieme, $e predná~ku o hlavn}ch smeroch zahrani0nej politiky SR na FSEV UK
mal aj samotn} ~éf slovenskej diplomacie, ktor} ju dokonca cez svoj ~táb iniciatívne
navrhol. Pre úplnos| dodajme, $e to bolo nieko�ko mesiacov pred prezidentsk}mi
vo�bami.

3. Absolventi ÚE!MV by mali ma| zabezpe0enú, prípadne sprostredkovanú,
roz~írenú jazykovú prípravu vy~~ej úrovne (francúz~tina, ~paniel0ina, nem0ina).
Otázkou zostáva, 0i by sa nemali na takomto nad~tandartnom plnení finan0ne
podie�a|. (Za po0íta0ové kurzy si posluchá0i ochotne zaplatili.) Ovláda| vynikajúco
len angli0tinu je toti$ v rezortoch zahrani0nej slu$by málo, hoci aj to je dos|
v porovnaní viacer}ch pracovníkov tej istej slu$by, ktorí ju dobre neovládajú. V
tomto oh�ade sú dve mo$nosti: bu� si vytvoríme vlastn}, finan0ne nenáro0n}
jazykov} dispe0ing alebo roz~írime doteraz úspe~nú spoluprácu s Jazykov}m centrom
UK. T}mto krokom sa rozhodne zv}~i konkurencie schopnos| absolventov. Na
obzore je aj konkrétna spolupráca s Diplomatickou akadémiou vo Viedni a so
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~pecializovanou katedrou diplomacie na univerzite v Leicestri.
                               Absencia náro%nej*ích zákonnuch a rezortnuch noriem

Po anal}ze vlastn}ch rezerv, ktorá zaiste nevystihla v~etky aspekty spojené
s budovaním novej fakulty, s existujúcimi mo$nos|ami a s prekvapujúco limitovanou
spolo0enskou objednávkou, prejdeme k celospolo0ensk}m preká$kam. �iada sa e~te
doda|, $e k tejto anal}ze nás neviedla len doteraj~ia dlhodobá prax v zahrani0nej
slu$be, ale aj morálna povinnos| u0ite�a ~pecializovanej vysokej ~koly presadzova|
celospolo0ensky vhodn}m spôsobom vlastn}ch absolventov. V anal}ze preto
pou$ijeme ad hoc aj metódu konfrontácie ne$elan}ch javov v slovenskej zahrani0nej
slu$be s potenciálnymi opatreniami, ktoré by sa práve t}mito javmi mali in~pirova|
a ktoré by mali by| u$ kodifikované. Pre u�ah0enie prístupu nadan}ch absolventov
vysok}ch ~kôl ná~ho typu toti$ neexistuje celospolo0ensk} legislatívny rámec
a jasnej~ie rezortné normy. Pokia� ide o absenciu zákonnej normy, Slovenskej
republike ch}ba presne a prísne definovan} Zákon o zahrani0nej slu$be. Jeho
diskrétne kontúry sa 0rtajú azda len v habite Zákona o ~tátnej slu$be�. Po na~ich
skúsenostiach so slovenskou zahrani0nou slu$bou treba jasne a otvorene poveda|, $e
existujúci Zákon o ~tátnej slu$be ~ance absolventom vysok}ch ~kôl ako je FSEV UK
objektívne nezabezpe0í. Okrem zákona by mala existova| aj podrobná vykonávacia
vyhlá~ka, ktorá by mala jednozna0ne ur0i|, aké kritériá by mal pracovník prijíman}
do rezortov zahrani0nej slu$by sp��a|. Zárove� by bola zrkadlom pre t}ch, ktorí
v zahrani0nej slu$be u$ sú. �ia�, v sú0asnej nestabilnej politickej situácii nielen$e
nemá kto podobn} zákon presadi|, ale ani iniciova|. Obávame sa, $e neexistuje ani
politická ani individuálna vô�a. Pod�a na~ich informácií, v rezortoch zahrani0nej
slu$by SR neexistuje ani systém postupu tak, aby nadan} a schopn} za0ínajúci
referent mal mo$nos| odborného a funk0ného rastu, ale aj vyslania na dôle$it} post.
K tomu by bol napríklad vhodn} jednoduch}, ale pritom neúprosn} bodov} systém.
Okrem in}ch by mohol zoh�ad�ova| analytické a logické myslenie, znalosti
jazykov (overite�né, nielen deklarované...) a po0íta0ovej gramotnosti, predpoklady
pre prácu v istom odbore alebo v teritóriu, psychologické a morálne predpoklady,
mínusové body za excesy ap. Vymenované kritériá by samozrejme mali by| roz~írené
o �al~ie po$iadavky. Mali by v~ak by| predmetom spolo0n}ch návrhov a anal}z
odborníkov, tak z rezortov zahrani0nej slu$by, ako aj z in}ch ~pecializovan}ch
pracovísk, vrátane vysok}ch ~kôl.

Ke�$e predpokladáme, $e ná~ príspevok by mohol vo v~eobecnej forme
a obsahu zosta| nepov~imnut}, sústredíme sa v �al~ej 0asti aj na konkrétne
nepríjemné javy a negatíva. Anal}za samotná by bez nich toti$ nemala dostato0nú
v}povednú hodnotu. Ku kritickému duchu príspevku nás núti jednak pomalé tempo
zmien na príslu~n}ch ministerstvách a jednak absolútne odmietanie kritiky pomerov
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v nosnom rezorte zahrani0nej slu$by. Nekritizovate�nos|2 a pocit nenahradite�nosti,
ktoré sú pre rezorty slovenskej zahrani0nej slu$by také charakteristické, nás u$ toti$
núti siahnu| po lapidárnych príkladoch, samozrejme na základe pre$it}ch, mediálne
dostupn}ch alebo individuálne sprostredkovan}ch informáciách. Napokon, so
situáciou u$ nie je, zdá sa, spokojn} ani samotn} ~éf rezortu diplomacie.3

V médiách, ale aj vo verejnosti akoby panoval strach ( je zbyto0n}; vypl}va
skôr z následkov vyjadrenia) zasvätene sa vyjadrova| k problémom v slovenskej
diplomacii, k spôsobu v}beru pracovníkov, k existujúcim praktikám ap. Mnohí ako
keby boli pod vplyvom zdeden}ch tabu, zábran a konvencií. Nastal v~ak 0as, aby sa
aj verejnos|, najmä odborná, pozrela pod drobnoh�adom na túto zaujímavú, lákavú a
delikátnu oblas| �udskej 0innosti. Niektoré doteraz vydané publikácie v SR, aj
napriek tomu, $e sú pre ~tudentov ve�mi u$ito0né, nepriná~ajú poh�ad do
profesionálneho personálneho zákulisia a v}beru. (Balu$ek, 1996; Bystrick), 2000;
nov$í prístup sa objavuje u Vr$anského, 2004).

Tabu a obavy z nahliadnutia do diplomacie ako predmetu podrobného
bádania, vrátane personálnych otázok, súvisia zrejme s totalitnou minulos|ou a
s nedotknute�nos|ou diplomatov. Nedotknute�nos| si v~ak nemusíme nikdy
zamie�ame s „nekritizovate�nos|ou“ a diplomati samotní si ju nikdy nesmú zamie�a|
s bohorovnos|ou. E~te vä0~iu chybu urobíme, ak stoto$níme diplomaciu s v}hradne
v}zvednou 0innos|ou, teda tajnou 0i tajuplnou 0innos|ou. Diplomacia naozaj plní aj
pozorovate�ské a informa0né úlohy, ale len v rozsahu vymedzenom Konvenciou
o Diplomatick}ch stykoch (DS) z r. 1961. 

V}sadné postavenie naozaj umo$�uje diplomatom taji|, prená~a| a zakr}va|
dôverné údaje pre ~tát. Diplomati v~ak svoje privilegované postavenie niekedy
vyu$ívajú aj na osobn} prospech a na zakr}vanie praktík a javov, ktoré do
diplomacie nepatria. Ani táto falo~ná solidarita pri vyu$ívaní privilégií 0i$e
nedostatok profesijnej etiky nie je e~te spolo0enskou tragédiou. Najvá$nej~ím
fenoménom je problém pracovného uplatnenia a pracovn}ch mo$ností pre vhodn}ch
absolventov vysok}ch ~kôl. Úrad pre ~tátnu slu$bu nie je e~te stále rovnocenn}m
odborn}m a profesionálnym partnerom rezortov zahrani0nej slu$by. Preto by sa v}ber
nov}ch pracovníkov mal kona| aj pod doh�adom vylosovaného zástupcu NGO
( napr. Transparency International).  
           

            Kritériá pri vubere pracovníkov zahrani%nej slubby
by mali bra( do úvahy

                                     aj 'udskú a psychologickú stránku kandidáta
                                             (konfrontované ad hoc s realitou)

Stanovenie potrebn)ch zásad a stanovenie kritérií pre prijímanie
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pracovníkov, ale aj hodnotenie pracovn}ch v}konov v zahrani0nej slu$be je síce
citlivá, ale spolo0ensky záva$ná téma. Vyjadri| sa k nej musia nielen tí, 0o v nej
aktívne pôsobia, ale aj tí, 0o ju dlhé roky sledujú, majú potrebnú prax a rozumejú jej.
Dnes sa toti$ u$ stáva dôle$it}m aj objektívny názor zvonka. K formulovaniu zásad
by malo dôjs| e~te predt}m ako samotná EÚ bude klás| na na~ich odborníkov prísne
kritériá – etické i v}konnostné. Tieto kritériá prestávajú by| toto$né so straníckymi,
skupinov}mi a osobn}mi. (Zahrani0nú slu$bu chápeme v tejto úvahe ako ve�mi
~irok} pojem, �aleko prozaickej~í a fyzicky náro0nej~í ako pojem diplomacia. Pod
tento pojem zah��ame nielen rezort diplomacie, ale aj ministerstvo hospodárstva
a ministerstvo obrany. Okrem toho pracujú v zahrani0nej slu$be aj rôzni experti pre
medzinárodné organizácie (zvä0~a prostredníctvom MZV) a zástupcovia súkromn}ch
spolo0ností.) Kritériá by mali by| prioritne zbavené straníckych rozmerov, berúc do
úvahy v prvom rade celospolo0enské h�adiská. Strany jednoducho musia re~pektova|
aj verejnú mienku a objektívne potreby krajiny, nielen stranícke zákulisia a chladnú
rutinu pochybn}ch kamarátov pochodujúcich v závetrí ministrov a generálnych
riadite�ov rezortov. Mo$no to, o 0om pí~eme, je e~te len vzdialenou víziou priamej
demokracie, otvorenej spolo0nosti, presadzovania ~ikovn}ch $ien a praktick}ch
mlad}ch �udí do politického a verejného $ivota bez oh�adu na ich stranícku
príslu~nos| a konexie.

!kandalizovanie nie je cie�om tejto úvahy, ale niektoré praktiky, udalosti a
príbehy v zahrani0nej slu$be v uplynul}ch rokoch v~ak rozhodne ~kandalóznymi
boli. Len ako konkrétny argument spomenieme reakciu prvého ministra hospodárstva
SR po vo�bách v r. 1998. Vypo0ul si síce názor na istého nev}konného obchodného
radcu (ktor} holdoval alkoholu), ale napokon prípad non~alantne uzavrel vetou :
myslíte, $e je tak} len jeden ? Pre kompletn} obraz vysielania niektor}ch obchodn}ch
radcov u$ len uvedieme, $e niektorí podpísali - so súhlasom nadriaden}ch - pred
odchodom na post zmluvy na dobu neur0itú a nemohli by| odvolaní. (Nadobúdame
dojem, $e v na~ich zemepisn}ch kon0inách sa 0astej~ie odvoláva minister
hospodárstva ako nevhodn} obchodn} radca. Aj nedávno odvolan} minister
hospodárstva svetlo do tmy nevniesol, skôr naopak. Kto potom urobí poriadok?)
Takisto údajne niektorí „~ikovní“ pracovníci zahrani0nej slu$by podnikajú cez
nastr0ené osoby priamo v srdci EÚ. Ve�mi rozporuplne pôsobí aj citované kritické
vyjadrenie $éfa slovenskej diplomacie na adresu ve�vyslancov, ke� niektor}ch (aj do
krajín EÚ) navrhol on osobne a o ktor}ch 0innos| sa zaujímali po r. 1996 tajné slu$by
a rezortné kontrolné orgány.4

Dostal sa nám nedávno do rúk propaga0n} materiál State Department USA.
Materiál je v}sti$ne nazvan}: Po� a slú$ Amerike v najzaujímavej~om pracovnom
zaradení na svete... O.i. materiál uvádza presné podmienky, za ak}ch sa mo$no na
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State Department dosta|. Ka$d} ob0an USA má rovnakú ~ancu. Musí v~ak prekona|
objektívnu preká$ku: urobi| ve�mi |a$k} test, ktor} trvá a$ 6 hodín a len desiatim
percentám úspe~n}m sa otvoria brány do diplomatického sveta. USA, ktoré sú
momentálne na~im vzorom, nie sú u$ vzorom pri v}bere vhodn}ch �udí do slovenskej
zahrani0nej slu$by. O v}bere niektor}ch diplomatov a konkurzoch v rezortoch na~ej
zahrani0nej slu$by by sme mohli zasvätene hovori| viac, ale zachováme minimum
taktu. Je v~ak u$ najvy~~í 0as prísne zákonne definova|, kto vôbec mô$e v nej
pracova|. Americkí diplomati vrátane vojensk}ch pridelencov nenastúpia napr. na
post, pok)m sa  nedohodnú primeranou  formou v domácom jazyku.  

Ve�vyslanec, diplomat, 0i cel} ZÚ by nemal by| hodnoten} len pod�a po0tu
napísan}ch správ a ich formy 0i pod�a po0tu ~ifier.5 Mal by by| hodnoten} pod�a
konkrétnych v}sledkov práce za cel} úrad, za dynamiku politick}ch, ale v rovnakej
miere aj ekonomick}ch vz|ahov s príslu~nou krajinou, nesúc zodpovednos| aj za
podriaden}ch. Pracovníci ZÚ by mali presadzova| $ivú diplomaciu, neuzatvára| sa
medzi ~tyrmi múrmi a mali by, najmä konzuli, prioritne vychádza| v ústrety v~etk}m
slovensk}m ob0anom v zahrani0í nachádzajúcim sa v núdzi. Nemalo sa napríklad
v $iadnom prípade sta|, aby sa slovenskí turisti v jednom 0iernomorskom hoteli
v lete 2002 ocitli v roli rukojemníkov za nezaplatenú faktúru cestovnej agentúry;
nevrhá to v~ak priaznivé svetlo ani na domácu krajinu. Práca v zahrani0nej slu$be by
nemala by| privilégiom len úzkej spolo0nosti z príslu~n}ch ministerstiev
a vyvolen}ch, ktorí si vzájomne vymie�ajú miesta, (niekedy aj viackrát v tom istom
teritóriu) ale musí da| postupne ~ancu aj vhodnej~ím kandidátom. Da| ~ancu
talentovan}m, ale nepov~imnut}m schopn}m mlad}m �u�om tak z rezortov, ako aj
zo ~pecializovan}ch ~kôl, vrátane na~ej. Mnohí majú toti$ pre �u odborné, osobné a
morálne predpoklady, pri0om vôbec nemusia by| len z hlavného mesta. Nemali by to
by| len známi známych (alebo príbuzn}ch)6 z rezortov zahrani0nej slu$by. Ich
jedinou prednos|ou u$ nesmie by| len disciplinované ml0anie, harmonické zapadanie
do labyrintu známostí, protima�arské alebo na druhej strane len konjunkturálne
proamerické myslenie. Ako tieto komplikované a chúlostivé veci rie~i|? V praxi by to
znamenalo vytvorenie spo�ahlivo fungujúceho centra �udsk}ch zdrojov na v~etk}ch
rezortoch, ktoré majú do 0inenia so zahrani0nou slu$bou. Takéto centrum by
iniciatívne pripravovalo �udí vhodn}ch na prácu v zahrani0í pod�a komplexn}ch
kritérií. Sme si istí, $e potom by sa u$ nehovorilo na rezorte diplomacie
o favorizovanej skupine a ob�úbencoch (tzv. Moskvi0och), o nepreveren}ch osobách,
o zmäk0ovaní a obchádzaní bezpe0nostn}ch previerok, o zneu$ívaní postavenia
apod. Útechou nám nemô$e by| skuto0nos|, $e s podobn}mi problémami sa boria aj
iné b}valé socialistické krajiny. Dôverne poznáme napr. situáciu v rumunskej
diplomacii, ktorá je s na~ou „vnútorne“ porovnate�ná, najmä pokia� ide o zdeden}
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personál a praktiky z minulého re$imu.7 Ove�a �alej, najmä v odborn}ch nárokoch
a bezpe0nostn}ch previerkach je dnes u$ �R. Slovensko je v~ak v ove�a |a$~om
postavení, preto$e nemalo do r. 1993 ~pecializovanú diplomatickú ~kolu a sú0asní
star~í (ale aj mlad~í) diplomati sú vy~kolení bu� v Moskve, Prahe alebo sa
vypracovali - vo v}nimo0ne pozitívnych prípadoch - zo svojich pôvodn}ch povolaní,
0asto i technického a ekonomického, nielen humanitného smeru. A$ v r. 1993 bol
zriaden} pri Právnickej fakulte UK spomínan} Ústav medzinárodn}ch vz|ahov a po r.
2000 aj FMV UMB v Banskej Bystrici a FMV EU v Bratislave. Vy~li z nich aj
mimoriadne schopní absolventi, ktorí boli bu� vo vysok}ch funkciách v rezorte
diplomacie alebo dnes sú u$ ve�vyslancami v mimoriadne dôle$it}ch krajinách (USA,
SRN at�.) E~te v~ak napríklad stále nikto nemá záujem o v}born}ch mlad}ch
arabistov. Na základe spomínan}ch javov mo$no za0a| formulova| kritériá, ktoré by
sa mali uplat�ova| pri v}bere pracovníkov pre zahrani0nú slu$bu a medzinárodnú
komunikáciu. V prvom rade sa treba vyvarova| jednostrann}ch kritérií, teda nebra|
do úvahy len jednu pozitívnu 0rtu, 0i vedomosti a skúsenosti adepta na post v
zahrani0í.

Nemala by sa jednostranne vyzdvihova| napr. jazyková pripravenos| oproti
odbornej pripravenosti a naopak. Citlivo sa musia zva$ova| v}hody, nev}hody
a potreba jednotliv}ch smerov, vrátane technick}ch a ekonomick}ch, znalos|
problematiky teritória, znalos| mentality, prax pred nástupom na MZV a v ústredí,
vedomosti v oblasti legislatívy at�. 

Najviac sa v~ak pri v}bere pracovníkov obchádzajú psychologické aspekty,
negatívne povahové 0rty kandidátov a sklony k excesom, k zneu$ívaniu postavenia, k
sofistikovan}m ~pekuláciám a pod. Potom sa mô$e sta|, $e 50% pracovníkov
ministerstva alebo ve�vyslanectva pracuje na druh}ch 50%, ktorí sú nev}konní alebo
protek0ní.

Negatívne povahové 0rty a neprispôsobenie kolektívu a pomerom v krajine
sú 0asto prí0inou stresu na pracoviskách a rozvratu kolektívu. Pritom takíto �udia
mô$u by| odborne ve�mi zdatní, vrátane jazykovej pripravenosti. Ch}bajú
psychologickí poradcovia pre zahrani0nú slu$bu nielen na ministerstve zahrani0n}ch
vecí, ale aj na ministerstve hospodárstva a ministerstve obrany. A hoci napr. jeden
erudovan} profesor z UK s kolektívom kedysi v 90. rokoch poskytol expertné
stanoviská k vybran}m kandidátom, príslu~né ministerstvo ich nebralo do úvahy
napriek tomu, $e zaplatilo za expertízu. 

Personálne odbory, ktoré by mali so psychológmi spolupracova|, sú v~ak
niekedy bábkami v rukách ministersk}ch ~pi0iek. Na ich 0ele sú zriedkavo silné
osobnosti; vyhovujú skôr submisívne typy. Pod�a novej legislatívy sú dokonca tieto
odbory redukované na administratívno-personálne úseky. Ich úlohu komplexného
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posudzovania kandidátov preberajú vedúci slu$obn}ch úradov VSÚ. Aj ke� majú
VSÚ rozsiahlu a centralizovanú moc, práve na túto oblas| nesta0ia. Ke�$e majú pod
doh�adom aj záva$né diplomatické rozhodnutia, citlivé otázky bilaterálnych vz|ahov,
politické koncepcie, ro0né odmeny, sú pre|a$ení. Tak}to systém nemô$e správne,
spravodlivo a efektívne fungova|.

 Vukonnos( diplomata, objektívne meranie vukonu,
ú%elnos( vynakladanuch financií

Ak hovoríme o systéme odme�ovania na ve�vyslanectvách, ako základ slú$ia
samozrejme platové triedy, platové tabu�ky, funk0né príplatky apod. To je len jedna
stránka veci, papierová, formálna. Vedúci zastupite�ského úradu má k dispozícii
osobné ohodnotenie; nie je v~ak také vysoké, aby bol dobr} pracovník ohodnoten}
v}razne lep~ie oproti menej v}konnému. Navy~e, mnohí pracovníci majú známosti na
mzdov}ch odboroch a r}chlo zistia v}~ku príjmov svojich kolegov. Následné
porovnávanie platov potom so sebou nepriná~a ni0 dobré. Na~i nadriadení nám v$dy
hovorili: nebojte sa pri odme�ovaní diferencova|, aj ke� by ste „nediplomatovi“ dali
vä0~iu odmenu ako diplomatovi ... Stalo sa... Vysoko~kolsky vzdelaná miestna sila,
kumulujúca viaceré 0innosti, dostala vy~~iu odmenu ako nev}konná diplomatka. Ako
to skon0ilo? Príslu~ná pracovní0ka, ktorá sa cítila nedocenená, ok�ukou zariadila u
GR odboru, $e tento, bez toho, $e by to oznámil ve�vyslancovi, odmenu zmenil.
(Kopeck}, Fakty, 2003, s.19)

Existuje zlozvyk pracova| v zahrani0í len 8,5 hodiny, hoci mnohí
ostentatívne vyhlasujú, $e slu$ba v zahrani0í znamená by| 24 hodín k dispozícii. Tu
je recept jednoduch}: zisti| efektívne pracovné za|a$enie a ak sú také miesta, ktoré
sú zbyto0né, treba ich zru~i|, preto$e vytvárajú zlú krv a vy|a$ení pracovníci na to
správne poukazujú. Finan0né ohodnotenie v zahrani0í je vo0i pomerom v SR vysoko
nadhodnotené; zodpovedá síce tamoj~ej vysokej $ivotnej úrovni, ale nezodpovedá
spravidla v}konom. Najlep~ia je v~ak sebareflexia, samokontrola a stanovovanie
cie�ov, príkazy v$dy v~etko nevyrie~ia. S prácou zastupite�ského úradu súvisí aj
ú0elnos| organizovania ve0erí a recepcií (tu sa údajne u$ �ady pohli...) a za
zamyslenie stojí aj pôsobenie ~ifrérov. Ak nemajú títo „osobitní zamestnanci“ aj inú
zmysluplnú kumulovanú 0innos|, napr. po0íta0ové softvéry, opravy
telekomunika0n}ch prístrojov ap. ich vysielanie je ve�k}m luxusom. Pod�a ná~ho
názoru, 0asto hrá neblahú rolu pri ni$~ej v}konnosti pracovníkov v zahrani0nej slu$be
aj nesprávne a svojské vnímanie vyslania, v}sad, imunít a ú�av. �asto si toti$
zamie�ajú relax so záha�0ivos|ou a imunitu za beztrestné konanie. Absentuje
morálny kódex diplomata a index postihov za ten ktor} poklesok. Sú signály, $e
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Európska komisia u$ podobn} kódex pripravuje. Ch}ba v~ak nielen trestno-právna
norma (Konvencia o DS z r.1961 zvä0~a hovorí o právach diplomatov; postihy sú
ponechávané na jednotlivé krajiny. Konvencia je v tomto smere u$ pre$itá
a neodzrkad�uje ani sú0asné bezpe0nostné riziká a zneu$ívanie diplomatickej
imunity, diplomatickej po~ty ap. Ch}ba v~ak aj objektívne meranie a porovnate�nos|
v}konov pracovníkov, 0o sa |a$ko vyjadrí pau~álnou normou. Mnohí diplomati vedia
by| inak ve�mi v}konní a v~estranní, ale hodnotenie by sa nemalo odvíja| len od
známosti s riadite�om odboru a v0asnosti zasielania materiálov a ich mno$stva, ale
najmä od ich kvality a konkrétnych v}stupov a zaanga$ovanosti, ktorá pomohla
krajine. V}znamnú úlohu pri tom zohráva dobré rozdelenie práce, presné stanovenie
úloh, mo$nos| ich kontroly a vyvodenie osobnej zodpovednosti.

Na záver sa teda natíska logická otázka? Ak} by mal by| ideálny diplomat,
najmä v riadiacej funkcii? Pravda$e, ideálny neexistuje. Má v~ak by| autoritou pre
svojich podriaden}ch i pre úrady prijímajúcej krajiny. A 0o je najdôle$itej~ie: má by|
v teritóriu ako doma, by( dobrum manabérom, plni| s�uby, rozumie| príslu~nej
problematike a veci posúva| dopredu. Treba bra| s rezervou tvrdenie, $e ten a ten
ve�vyslanec bol po0as svojej diplomatickej kariéry v 6 krajinách a v~ade dosahoval
vynikajúce v}sledky. V}sledky mohli by| v}borné, ale potom mal perfektn} kolektív
podriaden}ch, ktorí vedeli aj to, 0o nevedel pán ve�vyslanec. Ná~ dojem je, $e
ve�vyslanec by mal by| pripravovan} pre nieko�ko krajín, ktoré sú si historicky,
geograficky, politicky at�. blízke resp. pre región. Ale to je len jeden z názorov,
o ktorom sa dá kvalifikovane polemizova|.

Aké sú aktuálne vuzvy  pri vubere novuch pracovníkov zahrani%nej slubby
vo svetle %lenstva SR v EÚ?

Francúzsky diplomat Jules Cambon práve v tejto súvislosti povedal:
„Nepoznám iné povolanie, ktoré by sa riadilo tak\m mal\m po,tom písan\ch regúl
(pravidiel) a tak\m vePk\m mno2stvom pevn\ch zásad zalo2en\ch na tradícii ako
povolanie diplomata.“ Anghel (1996, s.84)
Viac ako inde, v diplomacii vynikne osobnos|, pozitívne �udské vlastnosti, umenie
dialógu, kon~truktívne návrhy, od|a$enie v tzv. trápnych situáciách alebo v slep}ch
uli0kách. Diplomat musí by| vzdelan}, disciplinovan}, nekompovate�n} (v tomto
smere je poku~ením najmä alkohol, diplomatická po~ta a osoby opa0ného pohlavia;
vo v}nimo0n}ch prípadoch aj osoby toho istého pohlavia), má ma| pevn} charakter,
má by| presn}, dobre naladen}, primerane sebavedom}, ale i primerane skromn} .
Domnievame sa, $e práve profil na~ej fakulty, kde sú zakomponované aj predmety
sociálnej a pracovnej psychológie, ale aj konflikty a negociácie at�. umo$nia
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absolventom kvalitnú prípravu a zv}~ia im ~ance pre prijatie do zahrani0nej slu$by.
Zmysel pre pravdu, najmä na pracovisku, hoci sa to mô$e zda| paradoxné, je tie$
jednou z cností pracovníka zahrani0nej slu$by. Lojalita k ministerstvu a k vlasti
po0as v}konu slu$by je conditio sine qua non. Ak v~ak nesúhlasí s praktikami na
ministerstve zahrani0n}ch vecí, mal by aj napriek v}bornému postaveniu
z ministerstva odís|. Ak sa diplomat dopustí skutku nezlu0ite�ného s postavením
diplomata, mal by sám po$iada| o uvo�nenie, aby nestaval do delikátnej polohy
samotného ministra. Na tento citliv} bod 0asto neseriózni pracovníci zabúdajú.
Vysielanie diplomatov toti$ schva�uje osobne minister. 

Ke�$e rezorty zahrani0nej slu$by sú pod�a nás uzavret}mi spolo0nos|ami,
oprávnene treba o0akáva| zásadné reformy aj v tejto oblasti. Zmeny by mali ma| na
zreteli osobitne v}konnos| a profil ka$dého jednotlivca bez v}nimky. Neochota
k reformám súvisí s dosiahnutou vlastnou pozíciou, s pohodlnos|ou a s kopírovaním
zlozvykov charakteristick}ch aj pre vzor svetovej diplomacie. Príslu~né rezorty
nov}ch 0lensk}ch krajín EÚ idú toti$ zvä0~a verne v stopách prestí$nej, ale
|a$kopádnej a $kandálmi zmietanej OSN.8 Sú vyárendované, ve�ké, pomalé, drahé
a na rozdiel od OSN aj vnútorne nereformovate�né

NOTE

1. Zákon 0. 312/2001 Zb a súvisiace doplnky; Vyhlá~ka MZV SR 0.627/2002, ktorou sa

ustanovujú podrobnosti o v}berovom konaní na obsadenie „~tátnozamestnaneck}ch“ miest, je

príli~ krátka a nekonkrétna; na certifikáciu jazykov}ch znalostí pripú~|a napr. ve�mi ~irokú

interpretáciu a takisto neuvádza, ko�ko jazykov by mal uchádza0 minimálne ovláda|
www.legislativa.sk/~tátna slu$ba.

2. www.narodnaobroda.sk september 2003, záznamy z tla0ov}ch konferencií ministra

zahrani0n}ch vecí SR; investigatívny novinár, zaujímajúci sa o neprimerané platy

ve�vyslancov, bol kvalifikovan} ako  „naivn} hlupá0ik“

3.„Nikto z vás (ve�vyslancov, pozn. P.K.) nebol vyslan} do zahrani0ia, aby rie~il svoje

osobné, rodinné alebo sociálne problémy. Aj ke� mám pre ne pochopenie, odteraz budem

prísnej~í.“ ... SME, 30.6.2005 Denník správne poznamenáva, $e vä%*inu z nich navrhol
práve minister. Kritika mierila zrejme na úporné snahy o predl$ovanie diplomatickej misie,

zamestnávanie man$eliek, priznávanie odmien vlastn}m man$elkám, zneu$ívanie postavenia

rôzneho druhu, ale aj slabú analytickú a spravodajskú 0innos|. 
4.Verejnos| by zárove� akiste zaujímalo, ako vôbec boli postihnutí ve�vyslanci, ktorí bu�
„manipulovali“ s vízov}mi poplatkami alebo nechávali „manipulova|“ vlastné man$elky.

V rezorte diplomacie nebolo donedávna vyrie~ené sociálne, zdravotné a dôchodkové
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zabezpe0enie man$eliek diplomatov na misii. Mo$no práve toto bolo spú~|acím

mechanizmom ich nekalej 0innosti a tú$by po r}chlej~om zbohatnutí. Ak zostali nepotrestaní,

mo$no sú zálohou pre budúceho ví|aza volieb ...

5.„Úlohou ve�vyslanca nie je, aby vo svojich (~ifrov}ch) správach konkuroval informáciám

z médií... ve�vyslanci ...0asto posielajú správy s nezaujímav}mi témami, ktoré sa nedajú

pou$i|.“ Súvisí to zrejme so slabou stykovou základ�ou, s pohodlím a s neznalos|ou

miestneho jazyka. SME, tamtie$.
6.Príbuzní v priamej línii boli dokonca aj podriadení alebo od seba závislí. Za v~etky prípady

spome�me prípad konzula G., ktor} po prijatí ve�mi r}chlo vycestoval do USA. Na

personálnom odbore pracuje osoba toho istého priezviska. E~te vä0~ou pohromou sú rodinné

priate�stvá s utilitárnymi cie�mi. �asto za vyslaním stoja aj dlhoro0né familiárne vz|ahy

z federálu ap. Z tejto strany zárove� mo$no o0akáva| nápor u$ aj na zamestnanie potomstva.

O svojsk}ch predstavách a motivácii �udí z rezortu diplomacie najlep~ie sved0ia dve otázky

polo$ené autorovi po nástupe na post ve�vyslanca: „Ako si si to vybavil?“ a „�love0e, viete

vôbec, ak} budete ma| plat?“

7.Veci sa tu menia aj tak r)chlej$ie ako u nás. Premiér Rumunska nedávno vyzval

ve�vyslancov, aby zanechali „ pohodlnos|“ a „o~úchané jazykové kli~é“. Nov} minister

zahrani0n}ch vecí Rumunska, 37- ro0n} Razvan -Mihai Ungureanu sa s kritikou stoto$nil:

„nová organiza0ná ~truktúra umo$ní reálnu reformu ministerstva ... pripomienky sú v súlade

s intelektuálnymi a etick}mi po$iadavkami na post diplomata...“ www.ziua.ro 30.augusta 2005

(Externele au pus la col* axa lui Basescu).

8. Odborná verejnos| si u$ dlh~í 0as v~íma vy~etrovanie ~kandálu spojeného s programom

„Ropa za potraviny“. Padli u$ viaceré vysoké hlavy, ale otázne je, 0i nepadli úmyselne, aby

kryli e~te vy~~ie postaven}ch. OSN má takisto svoje skryté a podozrivo pevné vnútorné väzby.

Nepríjemn} dojem zanechalo aj zainteresovanie syna GT OSN do obchodu s irackou ropu.

V tejto súvislosti senza0n} predaj irackej ropy cez „KSS“ do SR je vysoko nepravdepodobn}.

Pramálo zodpovedn}ch diplomatov inak zaujímalo, 0i iracké deti naozaj potraviny a lieky za

ropu dostali alebo nie. Pod�a vyjadrenia b}valého chargé d´affaires SR v Iraku po0as

programu „Ropa za potraviny“ miera úmrtia irack}ch detí zostala na rovnakej úrovni ako pred

potravinovou pomocou. Aj v t}chto súvislostiach je u$ reforma OSN $ivotne dôle$itá. Nielen

pre jej  o0istenie, ale aj pre opätovné získanie  kreditu. 
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Résumé

Le but principal de notre contribution est une analyse des opportunités des
étudiants de la Faculté des Sciences Sociales et Economiques de l ´Université
Comenius. Peuvent-elles leur permettre de se faire valoir dans le service
diplomatique? Une telle analyse n´aurait pas de valeur énonciative si elle n´était pas
confrontée avec la réalité existant dans le ressort de diplomatie slovaque. Les
exemples ont été cités uniquement pour rendre notre contribution plus concrète et plus
véridique. En même temps les exemples devraient servir la future diplomatie
slovaque pour ne pas répéter les mêmes fautes dans le cadre d´une nouvelle
diplomatie unionale. La problématique est également lieé au nouveau statut du
diplomate européen lequel est en train d´être mis au point. La Slovaquie doit d´abord
prendre les décisions urgentes en matière de la législation. La législation peut créer
un cadre favorable pour les adeptes satisfaisants aux critères complexes et exigeants
de l´Union européenne. C´est aussi un défi pour les facultés spécialisées. Notre
contribution veut faire réfléchir aussi les enseignants dans les universités (diplomatie,
linguistique, communication interculturelle, ressources humaines, psychologie du
travail, étique professionnelle). A savoir, la raison d´être d´un enseignant est aussi (à
côté d´ une préparation professionnelle) de soulever un débat public passionné sur les
opportunités des étudiants remplissants les critères imposés par la nouvelle réalité
européenne. 
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