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Prvé plody partnerstva
Sulíka s Matovičom. Chcú
odvolať Kaliňáka

Letisko Zaventem bude v
plnej prevádzke. Otvoria
halu, kde sa odpálili
teroristi

Prestížny GOAL.COM
známkoval: Najlepším
hráčom Hamšík, najhorším
hviezda Barcelony

Slovák sa stal v štyridsiatke
profesorom. Prednášal dokonca
lordom v Anglicku
BRATISLAVA - Stal sa profesorom už v štyridsiatke. Tento mesiac ho
vymenoval prezident. Politológ Jozef Bátora prednášal anglickým lordom,
študoval v Nórsku aj v USA. V rozhovore pre Aktuálne.sk hovorí o Brexite,
reforme EÚ, aj tom, čo obyčajnému občanovi prináša dobrá diplomacia
krajiny.

Jozefa Bátoru vymenoval prezident Kiska za profesora. Zdroj:Archív JB

Minulý týždeň ste boli v Londýne, aká je tam teda nálada, čo sa týka Brexitu?Minulý týždeň ste boli v Londýne, aká je tam teda nálada, čo sa týka Brexitu?

Bol som tam na jednej akademickej konferencii, ktorá sa týkala parlamentnej kontroly

zahraničnej politiky EÚ a USA. Takže Brexitu sa to netýkalo, ale s kolegami tam som o tom

diskutoval. Povedal by som, že názory na to, či Británia odíde alebo neodíde, sú rozdielne.

Niektorí kolegovia hovoria, že táto možnosť existuje, ale iní ju zas vôbec nepripúšťajú.

Prvý muž europarlamentu v Bratislave: Rozhovor s Ficom je vždy
zábava
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zábava

Ako to vyzeralo v meste? Odtiaľto zo Slovenska sa zdá, že v Londýne je na každomAko to vyzeralo v meste? Odtiaľto zo Slovenska sa zdá, že v Londýne je na každom

rohu nejaká skupina bojovníkov za alebo proti. Nesnažia sa vás so svojimi vlajkami,rohu nejaká skupina bojovníkov za alebo proti. Nesnažia sa vás so svojimi vlajkami,

sloganmi a argumentmi zastavovať a presviedčať?sloganmi a argumentmi zastavovať a presviedčať?

Nie, myslím, že takto to nie je. Teda aspoň som nemal dojem, že by tam vládla takáto atmosféra.

Londýn je megalopolis, babylon, ktorý si žije svojím životom a toto je len jedna z mnohých tém.

Na druhej strane je zas kampaň prítomná. Napríklad v jedných tabloidných novinách som čítal

komentár ministra vnútra, ktorý je zástancom odídenia z Únie.

Písal o tom, že členstvo Británie v EÚ podkopáva schopnosť Británie ochraňovať vlastné hranice

a svoj vlastný interný priestor. Písal tiež, že v rámci tých pravidiel voľného pohybu osôb 

prichádza množstvo potenciálne nebezpečných  ľudí. Takže tento typ strašenia existuje a je

pomerne prekvapivé, že to prichádza od niekoho ako je minister vnútra.

Aký je váš pohľad na ten komentár ministra vnútra. Mal pravdu?Aký je váš pohľad na ten komentár ministra vnútra. Mal pravdu?

Samozrejme, že nie. Takto stavať tú otázku je veľmi posunuté. Voľný pohyb osôb v rámci Únie je

výdobytkom aj pre Britániu. Veď koľko máte Britov napríklad v Španielsku, ktorí tam išli žiť

na celý dôchodok. Množstvo pracuje, býva inde v EÚ. To je jedna rovina.

Druhá je tá, že ak by Británia mala odísť z EÚ, tak tie bezpečnostné riziká by sa len zvýšili. Mohla

by nastať ďalšia fragmentácia Únie i Británie. Navyše to, že by krajina bola mimo Únie ešte

neznamená, že by do nej neprichádzali ľudia, ktorých si oni povedzme, neželajú. Ako príklad

môžem uviesť Nórsko. To nie je členom Únie, ale takisto je vystavené migračným tokom.

Aké sú scenáre? Čo sa stane ak sa tá Británia naozaj rozhodne vystúpiť z EÚ?Aké sú scenáre? Čo sa stane ak sa tá Británia naozaj rozhodne vystúpiť z EÚ?

Myslím si, že nikto si momentálne nevie reálne predstaviť, ako by to fungovalo, keby Británia

mala skutočne odísť. Teraz, v tejto fáze, ani tí čo sú zástancovia odchodu, reálne nevedia

zhodnotiť, čo by sa muselo stať, aký proces by musel nastať, aby Británia odišla z EÚ. Je to

trochu iluzórny stav.

Odchod nebude taký ľahký: Brexit vyjde Britániu drahšie než
čakala

Takže ak hlasovanie dopadne za zotrvanie, nič sa nestane?Takže ak hlasovanie dopadne za zotrvanie, nič sa nestane?

Práve v tom je to zaujímavé, že v oboch prípadoch to bude dynamické. Ak aj zotrvajú v Únii,

dôjde k určitým zmenám, ktoré sa musia vyrokovať. Napríklad sa bude rozprávať o otázkach

sociálneho zabezpečenia ľudí, ktorí sú z vnútra EÚ a žijú v Británii - Slováci, Poliaci, Maďari,

Česi... Budú sa snažiť o to, aby mali títo ľudia iný systém dávok prvých pár rokov ako britskí

občania. Podľa nich by mali dostávať sociálne zabezpečenie z krajiny, odkiaľ pochádzajú.

To je veľmi zvláštna situácia, lebo samozrejme ak niekto niekde pracuje, má s tým spojené

http://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/prvy-muz-europarlamentu-bratislave-rozhovor-ficom-je-vzdy-zabava.html
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To je veľmi zvláštna situácia, lebo samozrejme ak niekto niekde pracuje, má s tým spojené

náklady, platí tam dane...takže by išlo z našej perspektívy o nespravodlivosť.

To je presne to, čo však EÚ, na čele s Francúzskom a Nemeckom, odmieta. DelenieTo je presne to, čo však EÚ, na čele s Francúzskom a Nemeckom, odmieta. Delenie

občanov na dve kategórie...občanov na dve kategórie...

Áno, to je to, čo aj Slovensko odmieta. Myslím si, že to nebude jednoduché vyrokovať

kompromis.

Hovoríte, že skôr zostane, ale predsa len, povedzme si, ako by to vyzeralo v prípade,Hovoríte, že skôr zostane, ale predsa len, povedzme si, ako by to vyzeralo v prípade,

že nie.že nie.

Ako sme to mohli vidieť aj pri nedávnom referende v Holandsku o asociačnej dohode

s Ukrajinou, riziko s referendami je, že často sa nehlasuje o tom, o čom je otázka. Aj tu to bolo

skôr hlasovanie o holandskej vláde, o vzťahu k EÚ, o všetkom možnom, len nie o tom, o čom

bola referendová otázka.

6 veľkých otrasov Brexitu. Ako odchod Británie zametie
Slovenskom?

To isté sa môže stať v Británii, ak by sa napríklad udialo niečo nešťastné, povedzme týždeň pred

23. júnom, dňom hlasovania. Napríklad veľký teroristický útok. Vtedy by mohlo dôjsť i k totálne

iracionálnym reakciám. S týmto typom neracionálnych strachov pracujú populisti, ako napríklad

Boris Johnson.

Keď sa rozhodnú odísť, čo považujem za veľmi nepravdepodobné, ale keby sa to naozaj

náhodou stalo, nastala by situácia, v ktorej by presne nikto nevedel, čo robiť. Aké by boli právne

mechanizmy, čo by sa mali, aké kroky podniknúť. Ale aj to, kto by s Britániou o odchode viedol

vyjednávania o vystúpení.

Tie by sme prípadne viedli aj my počas predsedníctva?Tie by sme prípadne viedli aj my počas predsedníctva?

Áno, začali by sme, ale nebolo by to všetko na našich pleciach. Primárne právomoci by zrejme

boli u Európskej komisie.

Otázok by teda bolo mnoho a odpovede ešte nepoznáme.Otázok by teda bolo mnoho a odpovede ešte nepoznáme.

Áno. Akým spôsobom by sa odpájali legislatívne od EÚ, akým spôsobom by eventuálne mali

ďalej prístup k spoločnému trhu...Nikto si nevie úplne presne predstaviť, ako by to prebiehalo.

Ďalšia vec je, že by to trvalo roky. Ak by ten odchod napokon aj vyjednali, myslím, že by sa mohli

dostať do podobnej situácie, v akej je teraz Nórsko. To znamená nejaký pridružený člen Únie,

ktorý má prístup na trh.

Nórsko patrične za ten prístup platí, do európskeho rozpočtu odvádza rovnako ako Dánsko, hoci

nie je člen. Len na rozdiel od Dánska, Nórsko nemá žiadny vplyv na legislatívu k spoločnému

trhu. V rovnakej situácii by sa teda mohla ocitnúť aj Británia. Teda ak majú teraz problém s tým,

http://aktualne.atlas.sk/ekonomika/ekonomika-eu/ako-odchod-britanie-zametie-slovenskom-brexit-prinesie-tychto-6-velkych-otrasov.html
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trhu. V rovnakej situácii by sa teda mohla ocitnúť aj Británia. Teda ak majú teraz problém s tým,

že v Únii je nedostatok demokracie, tak vlastne po vystúpení by sa dostali do totálnej únijnej

hegemónie bez priameho vplyvu na politické rokovania a hlasovania.

Takže by bola na tom Británia ešte horšie...Takže by bola na tom Británia ešte horšie...

Samozrejme. Každý, kto trochu uvažuje nad Úniou, musí tomuto rozumieť a vidieť to. Preto si

myslím, že britská spoločnosť je natoľko racionálna, že toto riziko dokáže zhodnotiť.

Počty, percentá za a proti Brexitu sa menia od prieskumu k prieskumu. Aký jePočty, percentá za a proti Brexitu sa menia od prieskumu k prieskumu. Aký je

posledný odhad?posledný odhad?

Moje posledné informácie sú, že sa to prikláňa skôr k zotrvaniu. Tá diskusia o odídení sa vedie

v čisto iracionálnej rovine. Napríklad bývalý starosta Londýna Boris Johnson porovnáva EÚ

s Hitlerovým Nemeckom, s tými pokusmi, ktoré boli počas druhej svetovej vojny zjednotiť

Európu. To sú tak iracionálne argumenty, že človek až žasne, že sa to môže diať v súčasnej

Británii.

Aký cieľ tým politici sledujú?Aký cieľ tým politici sledujú?

V prípade Johnsona ide o jeho osobnú ambíciu stať sa predsedom konzervatívnej strany. Ak by

hlasovanie dopadlo Brexitom, tak by David Cameron, ako Johnsonov hlavný rival o tento post,

stratil legitimitu, čo by mohlo Johnsona vyniesť hore. Ja sa čudujem, že kvôli osobnej ambícii

dokáže tento ináč veľmi vzdelaný a inteligentný človek riskovať tak závažnú vec ako je Brexit.

Stále viac sa rozpráva o predsedníctve. Začína sa 1. júla. Premiér Fico sa snaží byťStále viac sa rozpráva o predsedníctve. Začína sa 1. júla. Premiér Fico sa snaží byť

fit k jeho začiatku, ministri majú na vláde "diétny" režim, menej zákonov, lebo sa ajfit k jeho začiatku, ministri majú na vláde "diétny" režim, menej zákonov, lebo sa aj

ich energia sústredí na tento druhý polrok 2016. Čo znamená, keď hovoria, že smeich energia sústredí na tento druhý polrok 2016. Čo znamená, keď hovoria, že sme

pripravení?pripravení?

Diskusie sa vedú zatiaľ skôr v tej organizačno-administratívnej rovine. Hovorí sa o tom, že naše

administratívne sily sú pripravené, že je zabezpečený catering v reštauráciách, cesty sa

opravujú, kupujú sa logá...

O tom sa hovorí, o tom sa vyjadrujú naše diplomatické špičky. Ešte som však nezaregistroval

nejakú zásadnejšiu debatu o tom, čo my chceme pre Úniu dosiahnuť. Aké sú naše politické

priority, sme sa veľmi nedozvedeli.

To predsedníctvo je o tom, či krajina dokáže koordinovať rôzne názory a teda aj trochu vystúpiť

z tých svojich národných do takého európskeho módu rozhodovania. To, či si dokážeme nasadiť

"európsku čapicu" a politiky koordinovať reflexívnym spôsobom, je otázka.

Čo sa týka Británie, výzvou pre nás je napríklad nastaviť férové vzťahy medzi krajinami, ktoré sú

a nie sú v eurozóne. Mala by to byť aj naša priorita, lebo kým my sme v eurozóne, naši najbližší

susedia nie sú a tak skoro ani nebudú. Sú tu však aj iné otázky, napríklad vzťah k Rusku. Tu je

Slovensko nastavené tradične priateľskejšie ako napríklad naši severní susedia a mnohí iní

partneri v Únii, avšak z pohľadu EÚ Rusko na Kryme jasne porušilo medzinárodné právo, otázka
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partneri v Únii, avšak z pohľadu EÚ Rusko na Kryme jasne porušilo medzinárodné právo, otázka

sankcií je teda legitímna a mali by byť predĺžené.

Aký je to pocit prednášať pred lordmi?Aký je to pocit prednášať pred lordmi?

Nebola to prednáška, skôr odpovedanie na ich otázky. Bolo to na zahranično-politickom výbore

v Snemovni lordov, na ktorý pozvali šiestich expertov na diskusiu o Európskej službe

pre vonkajšiu činnosť – diplomatickej službe Únie. Toto stretnutie sa konalo v roku 2012. Je to

zvláštny pocit, lebo máte dojem, že sa pýtajú až také základné veci. Napríklad, na čo tú

vonkajšiu diplomatickú službu EÚ potrebujeme, čo robí...

Dá sa povedať, že išlo o zaujímavú skúsenosť, keďže tá procedúra – napríklad oslovovanie

v tretej osobe cez predsedu a nie priamo - bola veľmi striktne daná.

Ako si spomedzi všetkých odborníkov vybrali práve vás?Ako si spomedzi všetkých odborníkov vybrali práve vás?

Zhodou okolností som bol v tom čase na konferencii vývoji diplomatickej služby EÚ

organizovanej London School of Economics, a tak to využili a niekoľkých z nás pozvali lordi k

sebe na debatu.

Nemali ste pred nimi stres?Nemali ste pred nimi stres?

Nie, práve naopak, celkom som sa na tom bavil. Naša demokracia je skôr ľudová a s takouto

aristokratickou inštitúciou nemáme skúsenosti, takže aj z tohto pohľadu to bolo pre mňa

zábavné.

Sú títo lordi vzdelaní?Sú títo lordi vzdelaní?

Áno, myslím, že áno. Sedel medzi nimi napríklad Lord Lamont, bývalý minister financií za vlády

Johna Majora a Margaret Thatcherovej alebo Barónka Falkner z Margrevine, ktorá pôsobila

na postoch v Liberálno demokratickej strane. Sú tam však aj takí, ktorí to zdedili a ich

vzdelanostnú úroveň nepoznám. Tých je asi polovica.

Boli ste poradcom Mikuláša Dzurindu, keď bol ministrom zahraničných vecí.Boli ste poradcom Mikuláša Dzurindu, keď bol ministrom zahraničných vecí.

podieľali ste sa na príprave dokumentu o brandingu Slovenska.podieľali ste sa na príprave dokumentu o brandingu Slovenska.

Pracoval som externe pre MZV SR na projektoch týkajúcich sa brandingu počas niekoľkých

vládnych garnitúr. Tá správa, ktorú zrejme máte na mysli, sa volá Slovensko - krajina

s potenciálom. Robili sme to ako pracovná skupina asi 10 kolegýň a kolegov z mimovládneho

sektora, ktorí sme sa stretávali približne pol roka, aby sme túto štúdiu vypracovali. Je na webe,

môžete si ju pozrieť. Zadefinovali sme v nej možné východiská brandingu a hodnotové okruhy,

z ktorého by sa mohli odvíjať posolstvá a príbehy o Slovensku. Kľúčové tu bolo prepojenie medzi

kredibilitou a atraktívnosťou.

Vychádza teda to nové heslo a logo "Good Idea Slovakia" aj z toho vášhoVychádza teda to nové heslo a logo "Good Idea Slovakia" aj z toho vášho

dokumentu?dokumentu?
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Nesledoval som v posledných 2-3 rokoch ten proces, videl som len náhodou ten spot, a teda

neviem sa k tomu nejako autoritatívne vyjadriť. Myslím si, že ten spot čiastočne vychádza z tých

vecí, ktoré sme aj my pomenovali ako východiská brandingu Slovenska - vynachádzavosť

napríklad ako jednu z charakteristík. Myslím si, že spot sa snaží robiť, to, čo sme i v tej pôvodnej

správe presadzovali ako princíp moderného brandingu: posunúť sa od prezentácie fyzickej

infraštruktúry - teda domy, hory, hrady, krpce, budovy, smerom k prezentácii spoločenskej

infraštruktúry, teda charakteristík spoločnosti - teda rozmanitosť, vynachádzavosť, aktívnosť,

vitalita. Spot sa to zrejme snaží zachytiť.

Či je šťastný slogan Good idea Slovakia, to som si nie istý. Podobných sloganov je x a je ťažké

v komplexnom mediálnom obraze zapamätať si práve tento. Vynikajúce je napríklad to, čo

urobili Švédi so svojim telefónnym číslom. Je to aktuálna reklamná kampaň Swedish tourist

association, ktorú spustili 6. apríla. Funguje tak, že po zavolaní na švédske číslo vás systém

prepojí na náhodného Švéda, ktorý sa zapojil do kampane a je pripravený odpovedať na vaše

otázky.

Je to výborný nápad, ktorý stojí minimum. Veľmi ich to však dokázalo zviditeľniť. Navyše zapojili

do toho vlastnú spoločnosť do brandingu. Je za tým geniálna myšlienka.

Takže sloganu Good idea Slovakia vlastne vyčítate, že mu chýba vlastne táTakže sloganu Good idea Slovakia vlastne vyčítate, že mu chýba vlastne tá

myšlienka, ktorú spomína?myšlienka, ktorú spomína?

Nuž, ako pokus je to dobré, ale Dobrej myšlienke Slovensko zatiaľ chýba dobrá myšlienka.

Akú má podľa vás Slovensko povesť v diplomacii?Akú má podľa vás Slovensko povesť v diplomacii?

Myslím si, že naša diplomatická služba je veľmi profesionálna a to zdedila čiastočne ešte

od niekdajšej československej diplomacie a veľmi na sebe aj v posledných rokoch pracuje. Stíha

sa aj generačne obnovovať, hlavne teraz sú prínosom mladí ľudia s diplomami zo zahraničných

univerzít.

Veria Slováci viac Rusom ako USA? V4 je štít voči Európskej Únii

O ktorých menách sa vo vašich kruhoch hovorí najviac a najpozitívnejšie? Lajčák,O ktorých menách sa vo vašich kruhoch hovorí najviac a najpozitívnejšie? Lajčák,

Kubiš?Kubiš?

Iste, ale sú tam aj iné mená. Napríklad Martin Bútora, niekdajší veľvyslanec vo Washingtone,

Rastislav Káčer, veľvyslanec v Budapešti, predtým vo Washingtone, Tomáš Valášek pri NATO

a Peter Javorčík pri EÚ v Bruseli. Veľvyslanci Ivan Korčok, Igor Slobodník, Peter Kmec či Miroslav

Wlachovský. A mohol by som spomenúť viacerých ďalších. Naša diplomatická služba bola za

posledných 15, možno aj 20 rokov, úspešná najmä v tom, že sa dokázala prepájať so šikovnými

ľuďmi z mimovládneho sektora. Ten trend začal Pavol Demeš ešte ako prvý minister

zahraničných vecí SR ešte pred vznikom samostatnej SR. V súčasnosti to napríklad vidieť

na spolupráci ministerstva zahraničných vecí a konferencie Globsec.

http://aktualne.atlas.sk/slovensko/spolocnost/blizsia-vysehradska-kosela-nez-europsky-kabat-ktoremu-narodu-doveruju-slovaci-najviac.html
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Čo konkrétne prináša krajine to, ak má silnú diplomaciu?Čo konkrétne prináša krajine to, ak má silnú diplomaciu?

Ak slovenská diplomacia dokáže presadzovať silný multilaterálny poriadok a stabilné

medzinárodné inštitúcie ako EÚ, NATO a OSN, tak aj naša krajina je bezpečnejšia a istejšia. Svet,

v ktorom by veľké krajiny diktovali menším, je pre nás menej bezpečný. Spravidelnený svet

naopak podporuje úspešnosť našich podnikateľov, našich výskumníkov, alebo aj našich

dovolenkárov. Dobrá diplomacia v krajine ako Slovensko prispieva k podpore takéhoto sveta.

Na jeseň bude voľba nového generálneho tajomníka OSN, ako vidíte šanceNa jeseň bude voľba nového generálneho tajomníka OSN, ako vidíte šance

Slovenska?Slovenska?

Tie šance vychádzajú z toho, že tentokrát má východoeurópska skupina právo nominovať svojho

kandidáta. Naše šance sa viažu teda k tomu.

Má Lajčák šancu oproti iným kandidátom, napríklad, keď hovoríme o favoritke IrineMá Lajčák šancu oproti iným kandidátom, napríklad, keď hovoríme o favoritke Irine

Bokove?Bokove?

Myslím si, že minister Lajčák je vysoko kvalifikovaným kandidátom. A šancu má. Otázka je, či

v roku 2016 nie je čas na to, aby na čele OSN bola žena.

Fico nechce ucelenú islamskú komunitu, slovenskí moslimovia sú
urazení

Ako vidíte budúcnosť pôsobenia Roberta Fica, je to síce skôr domáca téma, aleAko vidíte budúcnosť pôsobenia Roberta Fica, je to síce skôr domáca téma, ale

na druhej strane je na čele štátu EÚ a to, že po voľbách úplne zanechal svojna druhej strane je na čele štátu EÚ a to, že po voľbách úplne zanechal svoj

protiutečeneckýprotiutečenecký postoj? postoj?

Neviem, či mám dôvod sa vyjadrovať k budúcnosti premiéra Fica. Bude premiérom dovtedy,

dokiaľ bude premiérom. Čo sa týka jeho protimigrantského postoja, myslím si, že ten bol dosť

nešťastný. Sú rôzne iné spôsoby, ako vyjadriť nesúhlas. Samozrejme, že nemusíme mať takú

istú politiku a názor ako má Nemecko, či Švédsko. Máme iné ústavné, politické tradície, aj

ekonomické podmienky. To je jasné. Ale máme schopnosť prijať aspoň určitý počet utečencov,

čo sa nakoniec ukázalo aj v 90-tych rokoch a neskôr. Mali sme tu v tom čase tisíce utečencov, či

už z Juhoslávie, alebo neskôr z Afganistanu. Nemali sme s tým problém. Naša krajina má aj

dnes na to ekonomické aj administratívne možnosti.

Okrem Británie volajú aj mnohé iné štáty po reforme EÚ. Myslíte, že k nejakej dôjdeOkrem Británie volajú aj mnohé iné štáty po reforme EÚ. Myslíte, že k nejakej dôjde

v najbližších rokoch?v najbližších rokoch?

Myslím si, že EÚ je veľmi neusadené zoskupenie. Permanentne je v procese pohybu a reforiem.

Takže z tohto pohľadu reformy a volanie po nich, nie je nič nezvyčajné. Máme tu však krízy, ktoré

sa kopia naraz - migračná, ekonomická, geopolitická kríza s Ruskom, Brexit, takže toto je na tej

situácii dosť nezvyčajné.

Po druhé tu máme vývoj, ktorý nás bude nútiť zásadným spôsobom meniť nastavenie. Eurozóna

si žiada inštitucionálne mechanizmy, ktoré by jej umožnili efektívne fungovať ako ekonomickej,
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si žiada inštitucionálne mechanizmy, ktoré by jej umožnili efektívne fungovať ako ekonomickej,

fiškálnej únii. Ak chceme mať fungujúce euro ako menu, musíme mať na to aj tie inštitúcie.

Myslím, že k tomu dôjde v najbližších piatich rokoch. A potom zas aj neskôr, lebo Únia sa

rozširuje, mení, vyvíja. Nie je to definitívny systém.
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