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PREDHOVOR  

                                         Venované pamiatke prof. JUDr. Ľudovíta Tótha, CSc. 

 

         Výskum a vzdelávanie v oblasti diplomacie a diplomatickej služby boli 

dlhší čas v okruhu spoločenských vied v Slovenskej republike skôr sporadické, 

realizované ako apendix výskumu zahraničnej politiky štátu vo všetkých jej 

prejavoch. Výskum sa koncentroval na úzky okruh autorov a pracovísk, pričom 

väčšina prác mala spomienkový či populárno-vedecký charakter približujúci 

najmä históriu diplomacie a diplomatický protokol a podnetom na ich vydanie 

bola a je často vlastná profesionálna skúsenosť v oblasti diplomacie. Iniciátorom 

výskumu sa v ostatných rokoch stávajú predovšetkým akademické pracoviská 

na Slovensku vrátane Fakulty medzinárodných vzťahov (ďalej FMV) 

Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá, vychádzajúc zo svojho zamerania, 

orientuje vzdelávacie, výskumné a publikačné aktivity prioritne na oblasť 

medzinárodných ekonomických vzťahov a ekonomickej dimenzie diplomacie.  

         Spomínané výskumné a vzdelávacie  aktivity sa v minulosti spájali na 

FMV predovšetkým s pôsobením prof. JUDr. Ľudovíta Tótha, CSc., profesora 

Katedry medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie 

FMV, dlhoročného pedagóga a akademického funkcionára Ekonomickej 

univerzity v Bratislave. Pán profesor bol autorom, resp. spoluautorom celého 

radu publikácií o. i. aj v oblasti diplomacie a diplomatického protokolu. Spolu  

s  JUDr. Ing. Jurajom Králikom, CSc., veľvyslancom a nestorom 

československej i slovenskej diplomacie, patrili k jej najaktívnejším 

propagátorom. Pod vedením prof. Tótha bola na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave vypracovaná aj prvá učebnica diplomacie (TÓTH, Ľ. a kol. Úvod 

do diplomacie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008). Bolo mi cťou byť 

jedným zo spoluautorov učebnice a aj pri jej písaní pozorovať vnímavý, múdry, 

životnými skúsenosťami naplnený postoj, ktorý prof. Tóth vždy prezentoval tak 

voči svojim kolegom, ako aj študentom.  

          Záujem študentov a dynamika doby ovplyvnili aj už spomínanú učebnicu, 

ktorej niektoré časti stihli za taký krátky čas „zostarnúť“ a vyvolali potrebu jej 

inovovaného vydania. Žiaľ, pôvodné plány sme nestihli zrealizovať. Životnú 

púť prof. Tótha vo februári  2011 pretrhla zákerná choroba.  

         Predkladaná učebnica je skromným príspevkom do diskusie o aktuálnom 

postavení i budúcom vývoji diplomacie a pokračovaním línie, ktorej iniciátorom 

bol prof. Tóth, rozšírením skúsenosti, ktorú FMV nadobudla aj jeho pričinením 

a pod jeho vedením. Je zároveň vyjadrením úcty a spomienky na prof. JUDr. 

Ľudovíta Tótha, CSc., ktorého životné postoje a profesionalita zostanú aj pre 

mňa trvalým zdrojom inšpirácie tak v profesionálnej činnosti pedagóga 

a výskumníka, ako aj v občianskom živote.                                                                                     

 

                                                                               Vedúci autorského kolektívu 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

ÚVOD 

 

          Štáty presadzujú svoje zahraničnopolitické ciele a záujmy 

v medzinárodných vzťahoch spravidla mierovými prostriedkami. Jedným 

z najvýznamnejších a najvhodnejších nástrojov v tomto smere je diplomacia  

ako špecializovaná činnosť štátu zahŕňajúca širokú škálu zahraničnopolitických 

aktivít kompetentných orgánov na realizáciu medzinárodných stykov 

pôsobiacich  vnútri daného štátu ako aj mimo jeho hraníc. 

          Predkladaná učebnica je jedným z výsledkov práce pedagógov FMV 

Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je považovaná za základnú študijnú 

literatúru na rovnomenný učebný predmet pre poslucháčov FMV Ekonomickej 

univerzity v Bratislave v študijných programoch medzinárodné ekonomické 

vzťahy a hospodárska diplomacia s jej možným využitím  aj ako vstupnej alebo 

doplnkovej literatúry na niektoré predmety v iných študijných programoch 

v rámci vybraných medzinárodných relácií (medzinárodného podnikania 

a obchodu, medzinárodného manažmentu, interkultúrnej komunikácie a pod.). 

          Učebnica je venovaná prioritne študentom 1. ročníka I. stupňa FMV 

Ekonomickej univerzity v Bratislave, pre ktorých sa má stať základným 

študijným materiálom na získanie potrebných informácií o diplomacii ako 

nástroji zahraničnej politiky štátu v rámci  predmetu  úvod od diplomacie. Tomu 

je prispôsobený obsah a štruktúra textu, rozdeleného do piatich základných 

okruhov (častí) pokrývajúcich problematiku diplomacie v jej základných 

oblastiach: teoretické aspekty diplomacie, manažment zahraničnej služby na 

bilaterálnej úrovni, manažment diplomatickej služby na multilaterálnej úrovni, 

formy a techniky komunikácie v diplomatických vzťahoch a protokolárne 

pravidlá aplikované v diplomatickej praxi. Ambíciou autorského kolektívu bolo 

teda priblížiť nielen teoretické aspekty diplomacie ako pododboru politických 

vied, ale informovať aj o praktických  prístupoch, ktoré sa v diplomatickej praxi 

realizujú a ktoré sú pre činnosť všetkých osôb pôsobiacich v diplomatických 

vzťahoch typické. Autori sa pridŕžajú usmernení, vyplývajúcich z noriem 

medzinárodného práva verejného vrátane práva diplomatického a konzulárneho,  

ale aj obyčajového práva, ktoré je v regulácii diplomatických vzťahov významne 

zastúpené. Didaktické hľadisko viedlo členov autorského kolektívu aplikovať 

všeobecné teoretické i praktické prístupy v diplomacii a diplomatickej praxi, 

obsiahnuté v jednotlivých častiach učebnice, aj na diplomaciu a zahraničnú 

službu Slovenskej republiky, ktorú štát v mnohých ohľadoch ešte stále buduje. 

Rovnaký motív je v pozadí štruktúry jednotlivých častí, v ktorých úvode 

informujeme čitateľa o ich obsahu a v závere pripomíname najpodstatnejšie 

informácie formou resumé a otázok, prostredníctvom ktorých si študenti môžu 

osvojiť poznanie, ku ktorému štúdiom textu dospeli. Informácie, ktoré majú a 

môžu napomôcť rýchlejšie si osvojiť danú matériu a rýchlo sa v nej zorientovať 

a ktoré sa všeobecne považujú za anatómiu diplomacie, autori zvýrazňujú 

v texte osobitným typom písma (boldom, resp. italikom). 
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         Predkladaná učebnica, ako sme už naznačili, je prvým študijným textom 

v dlhom reťazci informácií, s ktorými sa  študenti FMV Ekonomickej univerzity 

v Bratislave bezpochyby oboznámia počas štúdia na obidvoch stupňoch a na 

ktoré budú bezprostredne nadväzovať štúdiom ďalších základných 

i odporúčaných študijných textov a podkladov v rámci rozvíjajúcich predmetov, 

akými sú napr.  diplomatické a konzulárne právo,  komunikácia v diplomatickej 

praxi, negociácie v diplomatickej praxi, diplomatický protokol a pod.  

         Pri tvorbe učebnice autori zohľadnili ohlasy na prvú učebnicu 

o diplomacii, vypracovanú kolektívom autorov pod vedením prof. JUDr. 

Ľudovíta Tótha, CSc., v roku 2008, a v neposlednom rade aj vlastné  skúsenosti 

získané v pedagogickej, výskumnej i diplomatickej praxi. V tejto súvislosti 

predpokladajú, že učebnica sa môže stať vhodným zdrojom na získanie 

relevantných informácií o diplomacii nielen pre adeptov diplomacie a jej 

budúcich aktérov, ale všetkých, ktorých táto tajomná a prestížna ľudská činnosť 

zaujíma aj ako zdroj inšpirácie na zdokonaľovanie vlastných profesionálnych 

zručností i občianskych postojov a skúseností bez ohľadu na oblasť pôsobenia. 

 

                                                                                 

                                                                                          Autori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


