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1. 
PODSTAWOWE INFORMACJE O PAŃSTWIE 
 

Demografia: 5.459.781 osób (dane za 2020) 

Powierzchnia: 49.035 km² 

Mniejszości narodowe i etniczne: według danych z rocznika statystycznego za 2020 r. Słowacy 
stanowią 81,64% obywateli (4 455 612), największą mniejszością są: Węgrzy (8,25%, 450 
122), Romowie (2,06%, 112 702), Czesi/Morawianie/Ślązacy (0,75%, 40 619), Rusini (0,54%, 
29 701), Ukraińcy (0,2%, 11 025), Niemcy (0,14%, 7 632), Polacy (0,13%, 6 970), Rosjanie 
(0,06 3 294), inni niesprecyzowani i niezadeklarowani (6,23% 340 196) 

Wyznania: według spisu powszechnego z 2021: rzymsko-katolickie (81,64%), ewangelicy 
(7,71%), grekokatolicy (5,05%), kalwini (2,41%), prawosławni (1,2%), inni (2%).  

PKB: 91 555 mld euro (2020), PKB per capita: 19 159 USD (2020)  

Najwięksi inwestorzy zagraniczni: Holandia, Republika Czeska, Republika Federalna Niemiec 
(2019) 

Najwięksi partnerzy handlowi:  

eksport: Niemcy, Republika Czeska, Polska, Francja (2020) 

import: Niemcy, Republika Czeska, Chiny, Polska (2020) 

Wysokość rocznych inwestycji w sieć gazową: 34,9 mln euro (2020) 

Stopień uzależnienia od rosyjskiego gazu: konsumpcja dane za rok 2019 – 5 mld m3, wydoby-
cie własne: 2%. Import: 4,9 mld, 100% importu z terytorium Federacji Rosyjskiej (przez Ukrai-
nę lub Niemcy), Gazprom 

Infrastruktura transportowa: 521 km autostrad i 297 km dróg ekspresowych (2020) 

Ranking łatwości prowadzenia biznesu: 33 w 2021, 41 w 2020 (wg. US News & World Report) 

Pozycja w rankingu potęg światowych: 71 w 2021, 73 w 2020 (wg. US News & World Report) 

Pozycja w rankingu siły militarnej: 58 w 2021 (wg Global Firepower) 
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2.  
Tezy 

 
Republika Słowacka początkowo kontestowała zasadność tworzenia nowego formatu współ-

pracy regionalnej, stąd nieobecność słowackiego prezydenta na inaugurującym projekt  

szczycie w Dubrowniku w 2016 roku.  

Słowacja nie jest regularnie reprezentowana przez głowę państwa na szczytach Inicjatywy  

Trójmorza, zabrakło reprezentacji na najwyższym szczeblu w 2019 r. w Słowenii i na ostatnim 

spotkaniu zorganizowanym przez Bułgarię w 2021, co jest przede wszystkim rezultatem braku 

wypracowanego stanowiska odnośnie do projektu przez prezydent Zuzanę Čaputovą.  

Charakterystyczne jest słabe zaangażowanie Republiki Słowackiej w sporządzenie listy  

projektów infrastrukturalnych (energetycznych, komunikacyjnych, cyfrowych) opracowanej 

podczas szczytu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie w 2018 roku. 

Rządzący w Bratysławie nie określili, jaką rolę przypisać Inicjatywie Trójmorza w ich polityce 

europejskiej i jaką rolę Republika Słowacka chce odgrywać w tym regionalnym projekcie. 

Stosunek Słowaków do Funduszu Trójmorza ma charakter wyczekujący i zależny od decyzji  

Czechów oraz Austriaków, Bratysława wstępnie zadeklarowała swoje zainteresowanie uczest-

nictwem w tym instrumencie finansowym, ale dotychczas nie podjęła ostatecznej decyzji,  

by zainwestować nawet minimalny wkład w wysokości 20 mln euro. 

Temat Inicjatywy Trójmorza w praktyce nie istnieje w debacie publicznej, brak jest zaintereso-

wania w kręgach politycznych, niewielkie w środowiskach eksperckich. 
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Podobnie do obecnych w czeskich środowisk politycznych i eksperckich opiniach, słowaccy 

politycy postrzegają Inicjatywę Trójmorza jako autorski polski projekt ekspansji w regionie, któ-

ry nie został w wystarczającym stopniu skonsultowany z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej.  

Inicjatywa Trójmorza traktowana jest w Bratysławie bardziej jako zagrożenie dla słowackiej po-

lityki europejskiej niż szansa na nadrobienie zaległości infrastrukturalnych i pogłębienia relacji 

w regionie środkowoeuropejskim. 
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3.  
ANALIZA 
 

 

A. Stosunek głównych sił politycznych do Inicjatywy Trójmorza 

Dla głównych słowackich partii i środowisk politycznych Inicjatywa Trójmorza jest tematem 

marginalnym, nie stanowi nawet żadnego punktu dyskusji w bieżących sporach na arenie we-

wnętrznej. Spośród partii tworzących koalicję rządową na stronie największego ugrupowania 

o konserwatywnym zabarwieniu: Zwyczajnych Ludziach i Niezależnych Osobistościach (słow. 

Obyčajní Ľudia a nezávislé osobnosti, OĽaNO), z którego szeregów wywodzi się premier Repu-

bliki Słowackiej Eduard Heger, termin Inicjatywy Trójmorza w ogóle się nie pojawia. Podobnie 

sytuacja się ma w przypadku drugiej co do wielkości siły politycznej tworzącej obecny rząd 

słowacki – liberalnej partii Wolność i Solidarność (słow. Sloboda a Solidarita, SaS), tak samo 

jest w przypadku kolejnego koalicyjnego ugrupowania: Jesteśmy Rodziną (słow. Sme rodina). 

Także na stronie ostatniego z koalicyjnych ugrupowań Dla Ludzi (słow. Za ľudí), które założył 

w 2019 r. były prezydent Republiki Słowackiej Andrej Kiska, nie wspomina się o Inicjatywie  

Trójmorza, choć to obecna liderka tej partii – wicepremier oraz minister ds. inwestycji  

i rozwoju regionalnego Veronika Remišová – przewodniczyła słowackiej delegacji  

na ostatnim szczycie w Sofii zorganizowanym w dniach 8-9 lipca 2021 roku. Jedyne  

wyniki wskazujące na jakiekolwiek wzmianki o Inicjatywie Trójmorza znajdują się na koncie 

facebook partii Za ľudí, ale są niedostępne.  

Spośród stronnictw opozycyjnych, które są obecne w słowackim parlamencie, na stronie  

partii byłego premiera Roberta Ficy – Kierunek-Socjalna Demokracja (sł. SMER – sociálna  

demokracia, SMER) nie wspomina się o Inicjatywie Trójmorza. Podobnie rzecz się ma  

w przypadku skrajnie prawicowego i prorosyjskiego ugrupowania, które np. zbierało podpisy 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_s%C5%82owacki
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pod petycją żądającą wystąpienia Słowacji z „przestępczej organizacji NATO”, Kotleba – Partia 

Ludowa Nasza Słowacja (słow. Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko). Tak samo nie ma 

śladu o Inicjatywie Trójmorza na stronie lidera sondaży poparcia społecznego partii Głos-

Socjalna Demokracja (słow. HLAS – sociálna demokracia, HLAS-SD), założonej w 2020 r. przez 

byłego premiera Petera Pellegriniego, który stał na czele słowackiej delegacji podczas pierw-

szego szczytu 3SI w Dubrowniku w 2016 roku. Podobnie jest z innymi partiami, które według 

badań preferencji wyborczych mają szanse na przekroczenie 5% progu wyborczego: założoną 

jeszcze w 2002 r. przez byłego prezydenta Ivana Gašparoviča, a dziś odnowioną przez europo-

sła Milana Uhríka nacjonalistyczną partią Republika, a także z mającymi szanse na powrót  

do słowackiej Rady Narodowej (słow. Národná rada Slovenskej republiky) chrześcijańskich 

demokratów z słow. Kresťanskodemokratické hnutie, KDH. Interesująca sytuacja ma miejsce  

w przypadku proeuropejskiej i socjalliberalnej Progresywnej Słowacji (słow. Progresívne Sloven-

sko, PS), z poparciem której o urząd prezydenta Republiki Słowackiej w 2019 r. z sukcesem 

ubiegała się Zuzana Čaputová. W żadnym ze swoich dokumentów, ani też na stronie interneto-

wej PS o nowym projekcie współpracy regionalnej nie wspomina. Natomiast już w programie 

koalicjanta PS, innej liberalnej i proeuropejskiej partii Razem-Demokracja Obywatelska  

(słow. Spolu – občianska demokracia, SPOLU) pojawiła się wzmianka o projekcie Międzymorza, 

ale w negatywnym świetle wskazując, że „nie może on dyktować postawy Słowacji wobec  

tematów europejskich, w których interesy słowackie i retoryka obecnych rządów w Budapesz-

cie i Warszawie się nie pokrywają”.  

Podobnie ma się sytuacja ze stosunkiem prezydentów Republiki Słowackiej, którzy byli głów-

nymi adresatami kierowanych do nich zaproszeń na coroczne szczyty Inicjatywy Trójmorza.  

Z dotychczasowych sześciu spotkań słowaccy prezydenci byli obecni na trzech: w Warszawie 

(2017), Bukareszcie (2018) i za pośrednictwem internetu wirtualnie w Tallinie w 2020 roku.  

Na oficjalnej stronie prezydenckiej jedyne informacje dotyczyły udziału urzędującego  

prezydenta Andreja Kiski w warszawskim i bukaresztańskim szczycie. W przypadku spotkania 

zorganizowanego w stolicy Polski w 2017 r. A. Kiska w swojej wypowiedzi podkreślał,  

że przyjazd prezydenta Stanów Zjednoczonych D. Trumpa do regionu środkowoeuropejskiego 

jest ważnym sygnałem, w kontekście dyskusji o bezpieczeństwie energetycznym wspomniał  

o kryzysie gazowym wywołanym przez Federację Rosyjską wstrzymaniem dostaw tego  

surowca na Ukrainę, ale zaapelował też do przywódcy USA, by ten potwierdził ważność  

art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Przy okazji udziału w szczycie 3SI zorganizowanym  

w Bukareszcie w 2018 r. na stronie prezydenta Słowacji zamieszczono relację, w której  

podkreślono, że A. Kiska skrytykował budowę Nord Stream II, jednocześnie zaznaczając – po 

spotkaniu bilateralnym z niemieckim ministrem spraw zagranicznych Haiko Massem – strate-

giczne znaczenie relacji Bratysławy z Berlinem. W przypadku obecnie urzędującej prezydent 

Zuzany Čaputovej w zamieszczonym na jej stronie kalendarzu z oficjalnym programem nie 

wspomniano nawet jednym słowem o jej wirtualnym udziale w spotkaniu tallińskim w 2020 

r., podobnie nie ma wzmianki o tym na jej oficjalnym profilu twitterowym. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Peter_Pellegrini
https://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Uhr%C3%ADk
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Można uznać zatem, że Inicjatywa Trójmorza dla słowackich głównych sił politycznych w prak-

tyce nie stanowi nawet tematu marginalnego, nie zmienia tego deklarowana geopolityczna 

orientacja poszczególnych ośrodków. Brak jakiegokolwiek zainteresowania problematyką 

współpracy regionalnej w formacie 3SI demonstrują tak partie proeuropejskie, jak i prorosyj-

skie.  

 

B. Dostępność informacji na temat Inicjatywy Trójmorza 

Nieliczne informacje o projekcie na rządowych stronach internetowych, ale też w różnego 

rodzaju innych opracowaniach i komentarzach prasowych, pojawiają się w dwóch różnych 

formach: Iniciatíva Trojmoria (Inicjatywa Trójmorza) i Medzimorie (Międymorze). Oficjalna 

witryna słowackiego rządu tylko jeden raz wspomina o 3SI w 2021 r. przy okazji wizyty premie-

ra Eduarda Hegera w Warszawie i jego rozmowach z prezydentem Andrzejem Dudą, podczas 

których poruszono temat Inicjatywy Trójmorza obok bezpieczeństwa energetycznego i wspól-

nego stanowisko wobec Nord Stream II.  

Dwukrotnie wzmianka o 3SI pojawia się na stronach Ministerstwa Inwestycji, Regionalnego 

Rozwoju i Informatyzacji (słow. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky) przy okazji udziału szefów resortu w szczytach Inicjatywy Trójmorza.  

Za pierwszym razem było to związane udziałem ówczesnego wicepremiera i ministra  

inwestycji Petera Pereglliniego na warszawskim szczycie w 2017 r., podczas którego stwierdził, 

że Słowacja w projekcie Inicjatywy Trójmorza odgrywa kluczową rolę, gdyż jakiekolwiek  

połączenia na linii północ-południe nie mogę ominąć tego państwa lub Republiki Czeskiej.  

Druga wzmianka jest związana z udziałem wicepremier i minister inwestycji Veroniki  

Remišovej na sofijskim szczycie w 2021 r., która w jego trakcie podkreśliła, że szczególnie  

bardzo pozytywnie ocenia wzmocnienie partnerstwa transatlantyckiego w ramach 3SI.  

Z kolei ważna uwaga odnosząca się do Funduszu Trójmorza znalazła się w dokumencie  

Ministerstwa Finansów (słow. Ministerstvo financií Slovenskej republiky) w załączniku do bu-

dżetu państwa na lata 2021-2023, w części poświęconej udziałowi Słowacji w organizacjach 

międzynarodowych zapisano na rok 2022 kwotę 20 mil. euro jako składkę do funduszu.  

Zobaczymy zatem, czy w przyszłym roku Bratysława ostatecznie przystąpi do finansowego 

mechanizmu współpracy trójmorskiej.  

Inicjatywa Trójmorza trzykrotnie wspomniana jest na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicz-

nych i Europejskich (słow. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 

republiky). W dorocznym sprawozdaniu ministerstwa za rok 2019 i przedstawiającym plany 

na 2020 w rozdziale poświęconym najbliższemu sąsiedztwu zapisano, że Słowacja musi na bie-

żąco oceniać swoje zaangażowanie w Grupę Wyszehradzką i Trójkąt Sławkowski, ale też reago-

wać na nowe regionalne projekty jak: Trójmorze, 17+1 i Bukareszteńską Dziewiątkę. W czerwcu 

2020 r. zamieszczono krótką notkę o udziale wiceminister Ingrid Brockovej w wideokonferencji  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi0l4X089rvAhUiFVkFHdVPApoQFjAAegQICBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.starostove-nezavisli.cz%2F&usg=AOvVaw3wqr9e_KFQ0cGB51up_dUL
https://www.mzv.sk/
https://www.mzv.sk/
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przedstawicieli ministerstw spraw zagranicznych państw 3SI przed szczytem organizowanym  

w Tallinie. W 2021 r. słowacki resort dyplomacji rozpisał konkurs na przygotowanie niezależ-

nych opracowań eksperckich, jednym z tematów było: „Quo Vadis 3SI. Inicjatywa Trójmorza  

w kontekście polityki zagranicznej Słowackiej Republiki”. Projekt realizacji tego zadania jako 

jedyne podjęło się Stowarzyszenie miast i gmin słowackich (słow. Združenie miest a obcí 

Slovenska, ZMOS), ale finalnie nie otrzymali grantu. Trzeba jednak zauważyć, że na głównej 

witrynie ministerstwa w zakładce poświęconej współpracy regionalnej Inicjatywa Trójmorza 

się nie pojawia, wymieniona jest Inicjatywa Środkowoeuropejska, Trójkąt Sławkowski i bilate-

ralne fora dyskusyjne (z Czechami, Polską, Niemcami i Węgrami), o Grupie Wyszehradzkiej 

można się dowiedzieć w oddzielnej zakładce.  

Ponadto na stronie resortu rolnictwa (słow. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky) zamieszczono informację o zorganizowanym w Krakowie w październiku 

2021 spotkania ministrów państw Inicjatywy Trójmorza z eurokomisarzem ds. rolnictwa Janu-

szem Wojciechowskim, w którym uczestniczył słowacki wiceminister Milan Kyseľ. Spotkanie 

ministerialne było poświęcone deficytowi białka paszowego i uzależnieniu Unii Europejskiej 

od importu białka roślinnego. 

Natomiast nie ma żadnych wzmianek o 3SI na stronach resortów, które wydawałoby się, że  

w swoich działaniach o wiele bardziej się wpisują w profil współpracy trójmorskiej jak:  

Ministerstwo Transportu i Budownictwa (słow. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky) czy Ministerstwo Ochrony Środowska Naturalnego (słow. Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej republiky). 

Inicjatywa Trójmorza, jako temat rozważań, sporadycznie pojawia się na stronach słowackich 

think tanków. Najwięcej wzmianek na ten temat można znaleźć na witrynie GLOBSEC,  

organizatora corocznej konferencji o bezpieczeństwie. W 2018 r. w krótkim komunikacie  

poinformowano o współpracy z Instytutem Kościuszki przy projekcie Digital 3 Seas, brak jest 

jednak wiadomości o rezultatach tej kooperacji. Ostatni wzmianka o 3SI pochodzi z listopada 

2020 r., kiedy opublikowano informację, że mimo zmian politycznych w Stanach Zjednoczonych 

Inicjatywa Trójmorza cieszy się ponadpartyjnym wsparciem.  

W przypadku Słowackiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej (słow. Slovenská spoločnosť pre 

zahraničnú politiku, SFPA), najważniejszego think tanku i będącego często partnerem dla  

resortu dyplomacji przy opracowywaniu dokumentów strategicznych, Inicjatywa Trójmorza 

nie doczekała się dotychczas oddzielnego opracowania. W ostatniej edycji rocznika podsumo-

wującego słowacką politykę zagraniczną za 2020 r. 3SI została wymienione przy analizowaniu 

„innych formatów kooperacji” podkreślając, że Inicjatywa Trójmorza może Słowacji pozwolić  

na wzmocnienie współpracy sektorowej w regionie. Najszerszy, choć tylko 2,5 stronnicowy, 

komentarz o stosunku Słowacji do Inicjatywy Trójmorza był autorstwa dyrektora SFPA Tomaša 

Strážaya, który został zamieszczony w analizie wydanej przez czeski think tank AMO - Asociace 

pro mezinárodní otázky, opublikowanej w czerwcu 2021 roku. 
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Natomiast w ocenie szefa słowackiego Instytutu Spraw Publicznych (sł. Inštitút pre verejné 

otázky, IVO) z grudnia 2016 r., „brak szerszej dyskusji o 3SI w regionie jest rezultatem wyko-

rzystywania tego tematu do walki na wewnętrznej polskiej scenie politycznej”.  

Temat Inicjatywy Trójmorza w słowackich mediach nie wychodzi poza sprawozdawczość  

z organizowanych poszczególnych szczytów prezydenckich, a i to nawet nieregularnie. Tylko  

w nielicznych artykułach autorzy próbują przy tej okazji podjąć się oceny polityki słowackich 

władz czy też odnieść się do zagranicznych komentarzy. Spośród opiniotwórczych tytułów  

prasowych i serwisów internetowych problematyka Inicjatywy Trójmorza częściej pojawia  

się w mediach o profilu ekonomicznym. W artykule z 2019 r. tygodnik „Trend” celnie zauważył, 

że Inicjatywa Trójmorza zyskała duży kapitał polityczny jako format współpracy regionalnej,  

ale słowackie społeczeństwo praktycznie nic o tym nie wie. W kontekście tegorocznego szczytu 

3SI w Sofii tygodnik zamieścił krótką relację z towarzyszącemu spotkaniu Forum Gospodarczego, 

w którym ze strony słowackiej uczestniczył Pavol Kováčik szef Związku Przedsiębiorców Budow-

lanych Słowacji (słow. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ZSPS) stwierdzając,  

że wybudowanie krajowego odcinka Via Carpatia czy brakującego kawałka autostrady D3  

(z Żyliny do polskiej granicy) nie będzie możliwe bez zaangażowania kapitału prywatnego.  

W innym artykule z 2020 r., analizując amerykańską politykę wobec Europy Środkowej, stwier-

dzono, że Inicjatywa Trójmorza zepchnęła w cień współpracę Stanów Zjednoczonych z regio-

nem w formacie Grupy Wyszehradzkiej.  

Drugi z najbardziej opiniotwórczych tygodników „Týždeň” pierwszy raz wspomniał w 2017 r.  

o Inicjatywie Trójmorza w wywiadzie z Edwardem Lukasem, w którym to na pytanie o Między-

morza, tak w oryginale nazwano powstające właśnie 3SI, brytyjski dziennikarz cały projekt 

uznał za „głupi pomysł, który nie spełnił swojej roli w historii i nie spełni teraz”. Natomiast  

interesujące są ostatnie działania tygodnika, w grudniu 2020 r. opublikował obszerny wywiad  

z wiceministrem spraw zagranicznych Pawłem Jabłońskim, w całości poświęcony Inicjatywie 

Trójmorza. Z kolei w pierwszych dniach grudnia br. redakcja zorganizowała polsko-słowacką 

debatę o 3SI, w której udział wziął: Grzegorz Górny – publicysta i prezes Stowarzyszenia  

Trójmorze oraz Paweł Kotowski – wicedyrektor departamentu współpracy ekonomicznej MSZ, 

ze słowackiej strony w tym wydarzeniu uczestniczył: Tomáš Strážay – dyrektor SFPA i Martin 

Polónyi – dyrektor departamentu współpracy międzynarodowej w Ministerstwie Finansów.  

Tą ponad godzinną rozmowę moderowała jedna z najpopularniejszych dziennikarek w redakcji 

„Týždeň” Marína Gálisová i jest dostępna na stronie pisma.  

Największy z portali informacyjnych aktuality.sk bardzo rzadko wspomina o Inicjatywie  

Trójmorza, nawet coroczne szczyty prezydenckie nie są wystarczającym powodem, by o tym 

formacie współpracy regionalnej poinformować czytelników. Przy okazji pierwszej wizyty  

prezydent Zuzany Čaputovej w Warszawie w lipcu 2019 r. w artykule Mateja Dedinskýego  

podkreślono, że prezydent RP Andrzej Duda namawiał słowackiego gościa do większego  

zaangażowania w Inicjatywę Trójmorza.  
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Portal publicznej słowackiej telewizji i radia (słow. Rozhlas a televízia Slovenska, RTS) w 2017 

r. przytoczył depeszę słowackiej agencji prasowej TASR o obecności prezydenta Andreja Kiski 

na szczycie warszawskim. Z kolei prywatna telewizji informacyjna TA3 na swojej stronie inter-

netowej ma dostępny krótki reportaż z udziału prezydenta Kiski w bukaresztańskim szczycie  

w 2018 roku. Poza tymi dwoma przykładami, żadne inne informacje dotyczące 3SI nie są udo-

stępnione.  

Brak zainteresowania słowackiej opinii publicznej Inicjatywą Trójmorza może potwierdzać anali-

za GOOGLE TRENDS, według której hasło: Iniciatíva Trojmoria albo Medzimorie na przestrzeni 

pięciu ostatnich lat nie była wyszukiwana ani razu. 

 

C. Przyczyny zaangażowania lub rezerwy i dystansu do 3SI 

Z powyższych analiz dość jednoznacznie wynika, że Republika Słowacka nie traktuje Inicjatywy 

Trójmorza jako szansy na wzmocnienie swojej pozycji w regionie i nie zdefiniowała miejsca 3SI 

w strategii słowackiej polityki zagranicznej. Mając na uwadze osobiste zaangażowanie prezy-

dentów Republiki Słowackiej można przyjąć, że urzędujący do 2019 r. Andrej Kiska po wstęp-

nych wahaniu przekonał się co do celowości udziału w corocznych szczytach trójmorskich. Nie 

można jednak tego samego powiedzieć o jego następczyni Zuzanie Čaputovej. Jeszcze gorzej 

sytuacja wygląda na poziomie wykonawczym, udział wiceminister spraw zagranicznych Słowa-

cji w wideokonferencji przed tallińskim spotkaniem może świadczyć o wyznaczeniu instytu-

cjonalnego punktu kontaktowego na tym samym poziomie co w przypadku Polski i innych 

państw 3SI, ale brak szczegółowych zapisów w dokumentach programowych świadczy o dużym 

dystansie słowackiej dyplomacji do całego projektu. Jest to efekt z jednej strony słabości  

słowackiego rządu na wewnętrznej scenie politycznej, który całą swoją uwagę musi koncen-

trować na utrzymaniu większości parlamentarnej, co utrudnia szczególnie premierowi  

Hederowi poważniejsze zaangażowanie w problematykę międzynarodową nawet na tym  

najniższym regionalnym poziomie, z drugiej bardzo jednoznaczne stanowisko szefa słowackiej 

dyplomacji Ivana Korčoka dystansującego się od wszelkich projektów regionalnych angażują-

cych Polskę i Węgry, jako sygnał swojej proeuropejskości. Odrobinę nadziei daje informacji  

z ministerstwa finansów o wpisaniu do planów budżetowych kwoty 20 mln euro jako  

minimalnego wkładu do Funduszu Trójmorza, ale obecnie należy to traktować jako deklarację 

zainteresowania bardziej niż podjęcie wiążącej decyzji.  

Można uznać, że sygnały świadczące o zainteresowaniu projektem ze strony Komisji Europej-

skiej oraz Niemiec przełamały niechęć Bratysławy do Inicjatywy Trójmorza. Od tego momentu 

Słowacy przestali ostentacyjnie kontestować 3SI, ale jeszcze nie określili swojej roli w projek-

cie. Należy uznać zatem, że słowacki stosunek do 3SI ma charakter warunkowy, jest przede 

wszystkim związany z postawą wyżej wspomnianych aktorów zewnętrznych, a chęć przedsta-

wiania się w roli państwa gotowego na pogłębioną integrację europejską dodatkowo utrudnia  
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decyzję o większym zaangażowaniu, co szczególnie widać w postawie szefa słowackiej  

dyplomacji, który obawia się stawianiem w jednym szeregu Słowacji z Polską i Węgrami spiera-

jącymi się z Komisją Europejską.   

Słowackie ostrożne zaangażowanie w Inicjatywę Trójmorza, np. przyjazd prezydenta A. Kiski na 

szczyt warszawski w 2017 r., było częściowo związane z chęcią uruchomienia nowego kanału 

komunikacyjnego z partnerami amerykańskimi, z którymi relacje nie były w ostatnich latach 

intensywne szczególnie w związku z brakiem woli władz w Bratysławie do przekazywania w 

budżecie 2% PKB na obronność. Natomiast ani zaangażowanie, ani rezerwa Słowaków wobec 

projektu 3SI nie ma związku ze stanem relacji bilateralnych z Polską, które nie wychodzą poza 

stan kontaktów standardowych. Bratysława szybciej będzie się oglądała na Pragę i Wiedeń, w 

przypadku ich większej aktywności w format Inicjatywy Trójmorza Słowacy mieliby powód do 

mobilizacji i weryfikacji swojej dotychczasowej postawy.  

Mimo oficjalnie dobrych kontaktów polsko-słowackich w niektórych komentarzach pobrzmie-

wa obawa, że nowy format współpracy regionalnej może nie tylko wzmocnić pozycję Warsza-

wy, ale co więcej osłabić miejsce Słowacji na arenie europejskiej. Bratysława była jednym z 

większych beneficjentów ekskluzywnego członkostwa w Grupie Wyszehradzkiej, spośród któ-

rych to państw jako jedyna należała do strefy euro próbując z tej pozycji stać się nieformal-

nym reprezentantem regionu w europejskiej unii walutowej. Rozwój Inicjatywy Trójmorza, 

skupianie wokół tego projektu zainteresowania decydentów i środowisk opiniotwórczych, w 

opinii Słowaków, może zmarginalizować Grupę Wyszheradzką, a co za tym idzie Bratysławę. 

W Inicjatywie Trójmorza Słowacy czują się bardziej w roli petenta niż współkreatora, co starali 

się zamanifestować szczególnie w obliczu otrzymanego zaproszenia do Dubrownika w 2016 r. 

na szczyt założycielski.  

 

D. Przypisywana sobie lub oczekiwana rola w projekcie Inicjatywy Trójmorza 

Problem ze stosunkiem Republiki Słowackiej do Inicjatywy Trójmorza spowodowany jest bra-

kiem koncepcji, jaką rolę 3SI może odgrywać w polityce zagranicznej Bratysławy. W przeciwień-

stwie do Andreja Kiski, jego następczyni w pałacu prezydenckim – Zuzana Čaputová – nie 

przejawia żadnego zainteresowania Inicjatywą Trójmorza. W kręgach rządowych, ze względu 

na słabą pozycję polityczną premiera Eduarda Hegera, problematyka współpracy regionalnej 

leży niemalże w wyłącznej kompetencji ministra spraw zagranicznych Ivana Korčoka, który ani 

w Grupie Wyszehradzkiej, ani tym bardziej w 3SI nie dostrzega instrumentu wzmacniającego 

pozycję Bratysławy na arenie międzynarodowej. Z perspektywy szefa słowackiej dyplomacji 

można dostrzec co najwyżej próby definiowania Inicjatywy Trójmorza w kategoriach negatyw-

nych, czym 3SI ma nie być, jakiej roli ma nie pełnić, a przede wszystkim nie utrudniać realizo-

wania polityki unijnej, w tym głębszej integracji europejskiej. Wydaje się, że jedyną osobą zain-

teresowaną większą aktywnością Słowacji w Inicjatywie Trójmorza może być wicepremier i sze-

fowa resortu inwestycji Veronika Remišová, która szefowała słowackiej delegacji na ostatnim 

szczycie w Sofii.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ivan_Kor%C4%8Dok
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Obozowi rządzącemu brakuje też wypracowanego stanowisko wobec Funduszu Trójmorza. 

Można odnieść wrażenie, że słowacka strategia polega na wyczekiwaniu, jakie decyzje podej-

mie Praga i/lub Wiedeń. 

Podobnie brak jest wypracowanego pomysłu, jaką rolę Inicjatywa Trójmorza może odgrywać  

w środowiskach opozycyjnych, szczególnie w partiach socjaldemokratycznych mających duże 

szanse na przejęcie władzy. Choć perspektywa ich wygranej jest stosunkowo odległa, gdyż  

w przypadku utrzymania większości parlamentarnej najbliższe wybory będą rozpisane dopie-

ro w 2024 roku.  

Obecną rolę Republiki Słowackiej w ramach Inicjatywy Trójmorze można zdefiniować w katego-

riach pasywnego obserwatora, który swoją jakąkolwiek pozytywną odpowiedź warunkuje  

brakiem sporów z Berlinem i Komisją Europejską. Bratysława nie dokonała jak dotychczas  

jakiejkolwiek analizy, które by wskazywały na potencjalne kierunki działania w ramach 3SI 

mogące przynieść wymierne zyski. Dodatkowo, podobnie jak w przypadku Republiki Czeskiej, 

na słowacką politykę będzie rzutować ocena polskiej postawy, czy realizując projekt Inicjatywy 

Trójmorza Warszawa nie będzie próbowała kreować się na regionalne mocarstwo, chcące  

też odgrywać rolę jedynego pośrednika w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.  

Dotychczasowa słowacka postawa jest rozczarowaniem dla polskiej strony, szczególnie że na 

potencjalnej współpracy Bratysława mogłaby zyskać o wiele bardziej niż sąsiednia Republika 

Czeska. Większość z planowanych projektów infrastrukturalnych przebiega właśnie przez  

Słowację, z flagowymi inwestycjami jak Via Carpatia czy modernizacja linii kolejowej Gdańsk-

Konstanca. Nie oznacza to, że słowaccy przywódcy nie zdają sobie sprawy z roli, jaką mogliby 

odgrywać w całym projekcie. Były prezydent A. Kiska, czy obecna wicepremier V. Remišová, 

wprost w swoich wypowiedziach wskazywali, że jakakolwiek realizacja projektów na linii północ

-południe musi przebiegać albo przez Słowację, albo przez Czechy. Jednak dotychczasowa  

postawa wskazuje, że w swoich rachubach politycznych rządzący Słowacją nie dostrzegli więk-

szych zysków w bardziej widocznym zaangażowaniu się w Inicjatywę Trójmorza. 

 

E. Postrzeganie innych państw – uczestników Inicjatywy Trójmorza 

Nieliczni słowaccy komentatorzy, eksperci czy badacze nie mają wątpliwości, że Inicjatywa  

Trójmorza jest przede wszystkim polskim projektem, sposobem na wzmocnienie pozycji  

Warszawy w jej relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Część komentujących 

wyraża obawy, że celem Polski jest zdominowanie i swoista monopolizacja kontaktów Europa 

Środkowa–USA, co w konsekwencji będzie utrudniać rozwój relacji bilateralnych z Waszyng-

tonem innym stolicom. Działania Warszawy są więc traktowane jako konkurencja o dostęp  

do amerykańskich partnerów. Szczególnie w środowisku prezydenckim i związanym z resor-

tem dyplomacji można dostrzec obawy, że polskie zaangażowanie w 3SI mają na celu  
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powstrzymanie Komisji Europejskiej w jej działaniach podejmowanych w ramach  

uruchomionego art. 7 Traktatu Lizbońskiego przeciw Warszawie. Spór między Polską i Węgra-

mi a Komisją Europejską postrzegany jest jako czynnik szkodzący wizerunkowo całemu regiono-

wi i grozi, w słowackich ocenach, stworzeniem z Inicjatywy Trójmorza alternatywnego projek-

tu wobec UE.  

Z perspektywy Bratysławy zaangażowanie Chorwacji w projekt Inicjatywy Trójmorza nie jest 

traktowane w kategoriach zagrożenia dla słowackich interesów. Za to z lekkim niepokojem 

Słowacy obserwują zaangażowanie Rumunii, dostrzegając w tym chęć odgrywania przez  

Bukareszt roli państwa średniej wielkości, próbującego rekompensować sobie w ten sposób 

brak członkostwa w Grupie Wyszehradzkiej, co jest odbierane jako zagrożenie dla pozycji  

Bratysławy.  

Jednak najważniejsze dla Słowacji jest postawa sąsiadów: Austrii i Republiki Czeskiej, brak  

ich zaangażowania w Inicjatywę Trójmorza, a także tworzenie alternatywnych dla 3SI projek-

tów, są powodem biernej postawy wobec polsko-chorwackiej idei nowego formatu współpra-

cy regionalnej. 

Podobnie jak w przypadku postawy Czechów, słowackie elity nie próbują oceniać działań  

innych partnerów w regionie w kategoriach wspólnego zysku (win-win), ale traktują prestiż, 

siłę polityczną, możliwości oddziaływania jako dobra ograniczone, o które trzeba zabiegać  

i konkurować z innymi aktorami (postawa win-lost). 

 

F. Konkurencyjne względem Inicjatywy Trójmorza projekty integracyjne (regionalne) 

Republika Słowacja, przy swoim ostrożnym podejściu do Inicjatywy Trójmorza jako projektu 

polsko-chorwackiego ze wzrastającą rolą Rumunii, bez problemu angażuje się w inne formaty 

regionalne, gdy ich inicjatorem są Czechy lub Austria, a w których nie przewidują udziału  

Polski. Wspólnym mianownikiem (poza inicjującymi je stolicami) tych działań są próby  

budowania sojuszu małych państw. Pierwszą taką z czeskiej inicjatywy było utworzenie  

Trójkąta Sławkowskiego w styczniu 2015 r., jako porozumienia socjaldemokratów rządzących 

w Republice Czeskiej, w Austrii i na Słowacji, w kontrze do centro-prawicowych lub prawico-

wych rządów w Polsce i na Węgrzech. Mimo podkreślanego przez zaangażowane stolice,  

że Trójkąt Sławkowski nie będzie konkurencyjnym formatem współpracy regionalnej wobec 

Grupy Wyszehradzkiej, to w ocenach ekspertów zapowiedziane obszary działania, jak i jego 

formy, w dużym stopniu kopiowały rozwiązania przyjęte w V4 (np. planowane konsultacje 

przed posiedzeniami Rady Europejskiej). Z kolei w czerwcu 2020 r. Bratysława pozytywnie od-

powiedziała na inicjatywę austriackiego ministra spraw zagranicznych Alexandra Schallenberga,  

by utworzyć nową regionalną platformę tzw. Central Five (C5), w prace której dodatkowo  

zaangażowały się Węgry, Czechy i Słowenia. Zgodnie z deklaracją inicjatora naczelnym celem 

stojącym przed C5 jest „ścisła koordynacja w walce z pandemią COVID-19”.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Schallenberg
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G. Stosunek do rozwijanego wymiaru wykonawczego/międzyrządowego 

Nie ma odnotowanych sygnałów świadczących o zainteresowaniu Republiki Słowackiej jakim-

kolwiek rozwojem instytucjonalnego wymiaru Inicjatywy Trójmorza. Brak też publicznych  

informacji, by w strukturze administracyjnej powołano rządowego pełnomocnika (na wzór 

polski) odpowiedzialnego za koordynację współpracy w formacie 3SI. Jedyną osobą formalnie 

mianowaną do funkcji krajowego Punktu Kontaktowego 3SI (PoC, Point of Contact) jest  

główna doradczyni prezydent Zuzany Čaputovej do spraw zagranicznych Jana Kobzová, która 

wcześniej pracowała w European Council on Foreign Relations. Dyrektor Generalny  

w ministerstwie finansów Martin Polónyi jest odpowiedzialnym za sprawę ewentualnego przy-

stąpienia Słowacji do Funduszu Trójmorza, w resorcie spraw zagranicznych za 3SI odpowie-

dzialny jest jeden z urzędników z departamentu dyplomacji ekonomicznej. Można uznać, że 

próby rozwijania szerszego niż wyłącznie ekonomicznego charakteru 3SI, które potencjalnie 

mogłoby wywołać negatywne reakcje Unii Europejskiej czy Republiki Federalnej Niemiec,  

będą kontestowane ze strony Republiki Słowackiej.  

 

H. Identyfikowane zagrożenia i szanse dla projektu 3SI 

Nie ma w dostępnych publicznie informacjach jakiegokolwiek śladu, by rządzący Słowacją 

przeprowadzili analizę, co przemawia za większym zaangażowaniem Bratysławy w Inicjatywę 

Trójmorza, co w projekcie może być szansą na wzmocnienie pozycji politycznej lub gospodar-

czej kraju w regionie i szerzej na arenie międzynarodowej. Brak też dyskusji na ten temat  

w środowisku eksperckim czy kołach naukowych. Bardziej powszechne są obawy, by udział  

w polsko-chorwackim projekcie nie utrudnił realizacji polityki unijnej czy kontaktów słowacko-

niemieckich. Można także odnieść wrażenie, że Bratysława nie zamierza być bardziej aktywną 

stolicą w 3SI ponad poziom wytyczany przez Pragę i Wiedeń. Dopiero większe zainteresowanie 

projektem ze strony Czechów i/lub Austriaków zmusiłoby Słowację do głębszego zastanowie-

nia, jaką rolę Inicjatywa Trójmorza może odgrywać w słowackiej polityce zagranicznej na  

różnych poziomach (od bilateralnej, po regionalną czy europejską).  

Ponadto sam kształt formatu 3SI jest postrzegany w kategoriach zagrożenia dla słowackiej  

pozycji w regionie. Pierwszy raz zaproponowano w Europie Środkowej projekt, w którym Grupa 

Wyszehradzka (lub ewentualnie kilka państw V4) nie odgrywają tak dominującej roli, a pozycja 

państw śródlądowych jest zmarginalizowana.  

Inicjatywa Trójmorza jest postrzegana w Bratysławie jako projekt, który ma przede wszystkim 

wzmocnić pozycję Polski na arenie międzynarodowej (w tym szczególnie w relacjach z USA)  

w regionie środkowoeuropejskim. W podobnym kierunku próbuje podążać także Rumunia,  

co oznacza, że 3SI może stać się formatem szczególnie promującym państwa średniej wielko-

ści. W tej sytuacji rządzący Słowacją mogli dojść do wniosku, że nie otrzymali wystarczająco 

zachęcającej oferty, która miałaby ich przekonać do większego zaangażowania się w propono-

wany projekt nowego formatu współpracy regionalnej.  
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W tych okolicznościach żadna ze słowackich sił politycznych nie traktuje Inicjatywy Trójmorza 

w kategoriach wyjątkowej szansy pozwalającej na realizację strategicznych projektów infra-

strukturalnych, cyfrowych czy energetycznych.  

  

I. Inicjatywa Trójmorza a Unia Europejska  

Środowiska polityczne na Słowacji obawiają się, że rzeczywistą rolą Inicjatywy Trójmorza jest 

stać się projektem konkurencyjnym dla Unii Europejskiej, albo alternatywnym centrum decy-

zyjnym wobec Brukseli. Zapewnienia Warszawy, że celem 3SI jest wzmocnienie spójności UE, 

przez część słowackiej sceny politycznej i komentatorów, nie są traktowane jako wyraz praw-

dziwych intencji. Udział przedstawicieli Komisji Europejskiej od szczytach prezydenckich Inicja-

tywy Trójmorza od 2018 r. rozwiał częściowo te obawy. Brak ostentacyjnej rezerwy wobec 3SI 

ze strony Unii Europejskiej, a także najważniejszego partnera gospodarczo-politycznego – Nie-

miec był koniecznym warunkiem, by Republika Słowacka zaczęła rozważać jakikolwiek swój 

udział w projekcie Inicjatywy Trójmorza, a tym bardziej finansową partycypację w Fundusz 

Trójmorza, na co może wskazywać rekomendacja ministerstwa finansów, by w budżecie  

na 2022 r. zarezerwować 20 mln na minimalny wkład do tego projektu.  

Postrzeganie i ocena polityki Niemiec w stosunku do 3SI i ogólnie regionu EŚW 

Drugim kluczowym czynnikiem wpływającym na słowacką postawę wobec Inicjatywy Trójmo-

rza są relacje z Niemcami, które dla Bratysławy stanowią punkt odniesienia w polityce europej-

skiej. Poza konfliktem wokół forsowanych przez Berlin unijnych pomysłów rozwiązania kryzy-

su migracyjnego w latach 2015-2016, Słowacy nie prowadzili konfrontacyjnej polityki zagra-

nicznej w relacjach z Berlinem. Działania władz słowackich najczęściej są nastawione na popie-

ranie niemieckich projektów w tym w tak delikatnych kwestiach jak udział finansowy w po-

życzce dla Grecji (w formie Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej) w 2012 r., nawet 

za cenę utraty władzy przez gabinet premier Ivety Radičovej. Zgodnie z deklaracjami rządzą-

cych  

Słowacją należy przypuszczać, że Bratysława pozytywnie odpowie na niemieckie postulaty,  

formowane wprost w programie gabinetu kanclerza Olafa Scholza, pogłębiania integracji  

europejskiej w kierunku federalizacji wspólnoty. 

Republika Słowacka, podobnie jak czescy sąsiedzi, postrzega Niemcy za integralną część Europy 

Środkowej, a dodatkowo z powodu relacji, czy też nawet zależności gospodarczych Słowacy 

bardzo bacznie się wsłuchuje w wszelkie sygnały płynące z Berlina. Brak niemieckich negatyw-

nych ocen rozwoju 3SI jest warunkiem koniecznym jakiegokolwiek zaangażowania Słowaków 

w projekt i konsekwentnie czym większe będzie zaangażowanie Niemiec, tym proporcjonalnie 

można oczekiwać wzmożonej aktywności Bratysławy w różne formaty współpracy trójmor-

skiej. Optymalnym scenariuszem, z perspektywy Bratysławy, byłoby pełne członkostwo RFN  

w Inicjatywie Trójmorza, najchętniej połączone z przejęciem roli lidera w 3SI, a jeszcze bardziej 

finansowy udział Berlina w funduszu. 
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J. Postrzeganie i ocena polityki państw spoza 3SI względem Intermarium 

Postrzeganie i ocena polityki USA w stosunku do 3SI i ogólnie regionu EŚW 

Większe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w projekt Inicjatywy Trójmorza byłoby przez 

Słowację przyjęte z zadowoleniem, jako dodatkowy kanał komunikacji z Waszyngtonem.  

Jednak nie jest to warunek tak samo istotny, jak postawa Niemiec wobec 3SI. Amerykanie  

nie są w Bratysławie postrzegani w roli partnera strategicznego ani w polityce bezpieczeństwa, 

ani w relacjach gospodarczych. Fakt ponadpartyjnego poparcia w USA dla Inicjatywy Trójmo-

rza powoduje, że przy działania administracji waszyngtońskiej na rzecz 3SI, Bratysława będzie 

starała się przedstawić jako zaangażowane państwo we współpracę regionalną mając nadzie-

ję na poprawę bilateralnych relacji słowacko-amerykańskich.  

Postrzeganie i ocena polityki Chin w stosunku do 3SI i ogólnie regionu EŚW 

Ocena polityki chińskiej w Europie Środkowej w kontekście Inicjatywy Trójmorza nie jest  

tematem dyskutowanym w kręgach politycznych czy eksperckich.  

Postrzeganie i ocena polityki Federacji Rosyjskiej w stosunku do 3SI i ogólnie regionu EŚW. 

Słowacja z Federacją Rosyjską utrzymuje pozytywne relacje, nie są one tak intensywne jak  

w przypadku Węgier, ale mające o wiele dłuższe tradycje. Moskwa była wyjątkowo silnie zaan-

gażowana w pierwszych latach niepodległej Słowacji, by zbudować trwałe wpływy w środowi-

sku politycznym i gospodarczym. Za czasów premiera Vladimíra Mečiara, szczególnie w latach 

1994-1998, Rosjanie silnie zabiegali, by Słowacy zrezygnowali z planów wstąpienia do NATO  

i ogłosili neutralność, a wybrany w 1999 r. na prezydenta Rudolf Schuster nawoływał do budo-

wania Unii Europejskiej „od Lizbony po Władywostok” przy okazji uroczystości podpisywania 

traktatu akcesyjnego w Atenach w kwietniu 2003 roku. Z kolei podczas szczytu NATO w Buka-

reszcie w kwietniu 2008 r., słowacki premier Robert Fico w Bratysławie przyjmował ostenta-

cyjnie delegację z szefem rosyjskiego rządu Michaiłem Fredkowem na czele. Od lat prężnie 

działa Towarzystwo Słowacko-Rosyjskie (słow. Slovensko-ruská spoločnosť), na czele której stoi 

były dysydent i działacz podziemnego kościoła w czasach komunizmu Ján Čarnogurský. To tylko  

kilka przykładów intensywnych relacji słowacko-rosyjskich. I choć Federacja Rosyjska nie inge-

ruje bezpośrednio w tworzenie różnych form współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza,  

to swoimi wpływami będzie próbowała modelować zachowania Bratysławy, szczególnie  

w obszarach dla Moskwy strategicznych jak sektor surowcowy i energetyczny.  

Postrzeganie i ocena polityki Turcji w stosunku do 3SI i ogólnie regionu EŚW. 

Aktywność innych państw trzecich obecnych w regionie jak np. Turcja czy Arabia Saudyjska 

nie jest w Republice Słowackiej identyfikowana w kontekście Inicjatywy Trójmorza.  
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4. 
WNIOSKI I REKOMENDACJE 
 

W Republice Słowackiej przeważa stanowisko, że Inicjatywa Trójmorza jest bardziej zagroże-

niem niż szansą. Podobnie jak to można dostrzec w Republice Czeskiej, także Słowacy obawia-

ją się, że w przypadku większego zaangażowania w 3SI może dojść do pogorszenia relacji  

słowacko-niemieckich czy osłabienia pozycji Bratysławy na arenie europejskiej, co nie zosta-

nie zrekompensowane zyskami politycznymi i ekonomicznymi z zaangażowania w nowy  

projekt współpracy regionalnej.  

Słowacy w Inicjatywie Trójmorza nie dostrzegają dla siebie szans, jednak nie jest to rezultatem 

chłodnej kalkulacji, ale głównie brakiem pozytywnej koncepcji, która nie została wypracowana 

przez żaden z ośrodków władzy. Stąd w swojej postawie Bratysława jest podobna do Pragi  

i Wiednia przyjmując rolę niezaangażowanego obserwatora w Inicjatywie Trójmorza, traktu-

jąc to jako wyjście optymalne. Wszelkie formy większego słowackiego zaangażowania w 3SI 

będą zależne od zmiany postawy Pragi, na której to polityce Słowacy starają się wzorować,  

a także od stanowiska Niemiec i stanu relacji słowacko-niemieckich.  

Jedynym obszarem ewentualnego zainteresowania Słowacji w Inicjatywie Trójmorza  

jest orientacja projektu na współpracę w politykach sektorowych realizowanych wyłącznie  

w ramach Unii Europejskiej.  

W związku z sytuacją na słowackiej cenie politycznej nie należy się spodziewać większego  

zaangażowania Bratysławy w projekt Inicjatywy Trójmorza w perspektywie krótkookresowej, 

brak też woli ośrodka prezydenckiego, by ten format stał się jednym z kanałów komunikacji  

z partnerami w regionie.  

Należy kontynuować akcję promocyjną Inicjatywy Trójmorza w słowackich mediach,  

próbując dotrzeć do nowych odbiorców.   
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Wskazane byłoby uaktywnienie Instytutu Polskiego i/lub Ambasady RP w Bratysławie np. po-

przez zorganizowanie klubu dyskusyjnego o Inicjatywie Trójmorza czy ogłoszenie konkursu  

na projekty realizowane przez NGOs lub instytucje eksperckie. 

Problematyka promocji Inicjatywy Trójmorza na Słowacji powinna zostać wpisana jako jedno  

z zadań do ogłaszanych konkursów w zakresie dyplomacji publicznej. 

Należałoby spróbować przekonać kierujących Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim 

do wpisania Inicjatywy Trójmorza na listę strategicznych priorytetów konkursu grantowego  

pod hasłem wzmacniania spójności europejskiej.  

Należy rozważyć nawiązanie bliższych kontaktów z wicepremier oraz minister ds. inwestycji  

i rozwoju regionalnego Veroniką Remišovą, która w słowackim rządzie wydaje się jedyną  

osobą zainteresowaną współpracą w formacie trójmorskim. Można by było wówczas  

w kooperacji z jej resortem zrealizować jakiś projekt np. w obszarze cyfryzacji, który stałby się 

wizytówką współpracy trójmorskiej. 

 

tekst ukończono w grudniu 2021 r. 
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