
 

SPOLOČNÉ TLAČOVÉ VYHLÁSENIE  

ZO STRETNUTIA MINISTROV ZAHRANIČNÝCH VECÍ   

VYŠEHRADSKEJ SKUPINY  A KÓREJSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVA, 17 JÚL 2014  

 

Ministri zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny (V4) a Kórejskej republiky sa 17. júla 2014 

v Bratislave stretli na prvej spoločnej ministerskej schôdzke v rámci nového formátu 

spolupráce V4 + Kórejská republika.  

 

Ministri prediskutovali perspektívy spolupráce medzi V4 a Kórejskou republikou a vymenili 

si názory na rôzne regionálne a medzinárodné otázky ako vývoj v EÚ a východnej Ázii, o.i. 

v krajinách Východného partnerstva, energetickú bezpečnosť, situáciu na Kórejskom 

polostrove, v regióne Blízkeho východu/severnej Afriky a Afganistane. 

 

Ministri sa prihlásili k spoločným univerzálnym hodnotám a princípom, akými sú 

demokracia, právny štát, ľudské práva, sloboda a trhová ekonomika a zdôraznili, že 

spolupráca medzi krajinami V4 a Kórejskou republikou predstavuje integrálnu súčasť 

Strategického partnerstva medzi Európskou úniou a Južnou Kóreou a je jeho konkrétnou 

pridanou hodnotou. 

 

Ministri potvrdili spoločný záujem krajín V4 a Kórejskej republiky podporovať rozvoj, mier 

a stabilitu v medzinárodnom meradle. 

 

Ministri vyjadrili tiež záujem posilniť priateľské vzťahy medzi krajinami V4 a Južnou 

Kóreou, napríklad v oblasti hospodárstva, vedy, vzdelávania, výmeny mládeže a kultúry. 

 

Zdôrazňujúc oddanosť demokracii a právnemu štátu, ministri vyjadrili pripravenosť spojiť 

úsilie krajín V4 a Južnej Kórey a uľahčiť a podporiť transfer skúseností z procesov sociálno-

ekonomickej transformácie a demokratizácie zainteresovaným tretím prijímateľským 

krajinám. 

 

V tomto zmysle sa ministri dohodli, že budú iniciovať projekt na zdieľanie skúseností krajín 

V4 z procesov transformácie na demokraciu a trhovú ekonomiku, s cieľom pozitívne prispieť 

k stabilizácii susedstva krajín V4 a k procesu zjednocovania na Kórejskom polostrove. 

 

V tejto súvislosti zdôraznili ochotu rozvíjať spoluprácu medzi krajinami V4 a Kórejskou 

republikou a dohodli sa, že konkrétne oblasti tejto spolupráce a ich formy by mali byť 

stanovené v rámci odborných konzultácií národných inštitúcií krajín V4 a Kórejskej 

republiky a Medzinárodného vyšehradského fondu. 



 

 

 

Ministri privítali deklarovaný záujem zo strany Kórejskej republiky finančne podporiť 

implementáciu spoločných projektov spolupráce krajín V4 a Južnej Kórey. 

 

Ministri privítali myšlienku zorganizovať rôzne semináre, kultúrne festivaly a mládežnícke 

výmeny medzi krajinami V4 a Kórejskou republikou.  

 

Ministri podporili tiež pokračovanie dialógu vo formáte V4 + Južná Kórea na úrovni 

politických riaditeľov/štátnych tajomníkov a ďalších, ak je potrebné, ako prostriedku na 

udržiavanie dlhodobého dialógu o otázkach regionálnej a medzinárodnej politiky. 

  

Ministri si vymenili pohľady na situáciu na Kórejskom polostrove. Naďalej ostávajú vážne 

znepokojení nad jadrovými a balistickými raketovými programami Kórejskej 

ľudovodemokratickej republiky. Opätovne potvrdili, že overiteľná denuklearizácia Severnej 

Kórey je nevyhnutná pre mier a stabilitu na Kórejskom polostrove, v širšom regióne i mimo 

neho. Ministri vyzvali Kórejskú ľudovodemokratickú republiku nad nedávnym odpálením 

balistických rakiet zo strany Severnej Kórey. Vyzvali Severnú Kóreu, aby dodržiavala všetky 

záväzky, ktoré sú obsiahnuté v relevantných rezolúciách Bezpečnostnej rady OSN, Dohody 

MAAE o komplexných bezpečnostných zárukách v rámci Zmluvy o nešírení jadrových 

zbraní, ako aj svoje záväzky v zmysle spoločného vyhlásenia zo šesťstranných rokovaní 

z 19. septembra 2005. Jednohlasne odsúhlasili, že KĽDR musí zlikvidovať všetky jadrové 

zbrane a jestvujúce balistické raketové programy úplným, overiteľným a nezvratným 

spôsobom, ktorý je nevyhnutný pre trvalú bezpečnosť, stabilitu a prosperitu na Kórejskom 

polostrove. Vyšehradská skupina pozitívne vníma iniciatívy prezidenta Južnej Kórey “Proces 

budovania dôvery na Kórejskom polostrove”, ako aj “Iniciatívu za mierové zjednotenie na 

Kórejskom polostrove” na podporu mieru a bezpečnosti v regióne. 

 

Ministri vyjadrili plnú podporu proreformnému smerovaniu ukrajinskej vlády a vítajú podpis 

zvyšných ustanovení asociačnej dohody a zmluvy o voľnom obchode. Ministri vyzývajú 

Ukrajinu, aby čo najskôr ratifikovala tento dokument. Ministri vyjadrujú vážne znepokojenie 

z nedávneho zhoršenia situácie na Ukrajine. Súčasná situácia podkopáva medzinárodnú 

bezpečnosť a predstavuje nový druh hrozby v medzinárodných vzťahoch. Pretrvávajúca 

nestabilita vo východných regiónoch Ukrajiny zhoršuje situáciu a neprispieva k trvalému 

politickému riešeniu konfliktu. Ministri opätovne potvrdili plnú podporu suverenite 

a územnej celistvosti Ukrajiny, vrátane neuznania ruskej anexie Krymu.  

. 


