
O komunikácii v diplomacii a vytváraní obrazu SR v zahraničí 

 

Mimoriadne zaujímavé stretnutie absolvovali študenti Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach 

v piatok 18. decembra 2015. Na pozvanie vedenia Katedry slovakistiky, slovanských filológií a ko-

munikácie FF UPJŠ zavítala na našu akademickú pôdu nositeľka francúzskeho štátneho vyzname-

nania Rytier čestnej légie* – JEJ EXCELENCIA PHDR. VIERA ŠTUPÁKOVÁ, ktorá vystúpila s pred-

náškou na tému KOMUNIKÁCIA V DIPLOMACII A VYTVÁRANIE OBRAZU SLOVENSKA V ZAHRANIČÍ. 

Bohaté skúsenosti z pôsobenia v diplomatických službách prezentovala na konkrétnych prí-

kladoch z praxe. Za najväčšie faux pas v komunikácii – nielen diplomatickej – pokladá submisívny 

prístup ku komunikačnému partnerovi; vo vzťahu k vytváraniu obrazu SR v zahraničí je podľa nej 

najväčšou chybou nadmerné prezentovanie problémových aspektov života na Slovensku na úkor 

pozitívnych, čo ilustrovala na príklade istého zahraničného festivalu dokumentárnych filmov, na 

ktorom takmer všetci zúčastnení slovenskí tvorcovia prezentovali snímky zamerané na život v róm-

skych osadách, čo podľa V. Štupákovej mohlo v návštevníkoch festivalu evokovať dojem, že Slo-

vensko je zaostalý štát s množstvom (nielen sociálnych) problémov. 

„Sme moderná krajina v srdci Európy, ktorá má mnoho šikovných a vzdelaných ľudí, preto 

je namieste vystupovať sebavedomo nielen smerom dovnútra, ale aj pri komunikácii so zahranič-

nými partnermi,“ radila V. Štupáková prítomným študentom. „Najlepšie meno nám robí naša veda, 

kultúra a umenie a slovenskí študenti patria v zahraničí k tým najúspešnejším. Nemáme sa za čo 

hanbiť...“ 

PhDr. Viera Štupáková bola v rokoch 2005 – 2010 mimoriadnou a splnomocnenou veľvys-

lankyňou SR vo Fínsku. V rokoch 1987 až 1990 pôsobila v službách Federálneho ministerstva za-

hraničných vecí a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu ČSSR, v rámci toho ako tlmoč-

níčka a protokolistka na obchodnom oddelení Veľvyslanectva Československa v Rumunsku. Od 

roku 1996 bola zamestnankyňou Ministerstva zahraničných vecí (MZV) SR. V rokoch 1997 – 2001 

pôsobila na Veľvyslanectve SR vo Francúzsku (3. tajomníčka), v rokoch 2001 – 2003 bola zástup-

kyňou riaditeľa teritoriálneho odboru pre západnú Európu a severnú Ameriku MZV SR (2. tajom-

níčka) a v roku 2004 zástupkyňou vedúceho zastupiteľského úradu na Veľvyslanectve SR v Ru-

munsku (1. tajomníčka). Ovláda viacero jazykov, popri francúzštine, španielčine, angličtine a ruš-

tine aj rumunčinu. 

 

* Rad čestnej légie je najvyššie francúzske štátne vyznamenanie, ktoré založil Napoleon Bonaparte 

v máji 1802 ako ocenenie určené pre vojnových hrdinov. V súčasnosti sa udeľuje ako uznanie 

nielen za vojenský, ale aj za kultúrny, vedecký alebo spoločenský prínos pre Francúzsko. Má päť 

hodností: rytier, dôstojník, komandant, veľkodôstojník a nositeľ veľkokríža. 
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