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PR E D KLA D A CI A S PR Á V A  

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej aj 

„Spojené kráľovstvo“) vystúpiť z Európskej únie (ďalej aj „EÚ“) bolo Európskej rade 

notifikované 29. marca 2017 listom britskej premiérky Theresy May. Notifikácia nasleduje po 

referende z 23. júna 2016 a aktivuje proces podľa čl. 50 Zmluvy o Európskej únii. Ide  

o bezprecedentný krok, keď sa členský štát prvýkrát v histórii rozhodol vystúpiť z EÚ.  

SR plne rešpektuje rozhodnutie britských voličov odísť z EÚ a keďže nebude 

možné ďalej pokračovať v zdieľaní spoločného členstva v EÚ, je v našom záujme eliminovať 

negatívne následky. Príprava i vlastné rokovania o brexite budú náročné a detailné tak po 

procesnej, ako aj po obsahovej stránke. Výsledky rokovaní budú mať priamy vplyv na EÚ, 

bilaterálne vzťahy so Spojeným kráľovstvom a sektorálne politiky každého členského štátu EÚ. 

Notifikáciou sa ukončila viac ako 9-mesačná fáza príprav a začala sa nová fáza našich 

vzťahov a proces formálnych rokovaní. Rokovania vo formáte 27 členských štátov EÚ sa začnú 

na mimoriadnom zasadaní Európskej rady 29. apríla 2017, ktorá prijme usmernenia určujúce 

základné pozície a princípy EÚ 27. Prvé negociačné smernice schváli v nadväznosti na 

usmernenia Európskej rady Rada pre všeobecné záležitosti 22. mája 2017 a následne ďalšie 

smernice podľa potreby v priebehu samotných negociácii so Spojeným kráľovstvom. V mene 

EÚ bude rokovania so Spojeným kráľovstvom viesť Európska komisia ako vyjednávač. 

Výsledkom rokovaní bude dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva, ktorú v mene EÚ 

uzatvorí Rada po udelení súhlasu Európskeho parlamentu. Spojené kráľovstvo prestane byť 

členom EÚ po nadobudnutí platnosti dohody o vystúpení alebo, ak sa nedospeje k dohode, dva 

roky po notifikácii podľa čl. 50 Zmluvy o EÚ (t.j. do 29. marca 2019), pokiaľ sa obe strany 

nedohodnú na predĺžení tejto lehoty.  

SR bude aktívne participovať na negociáciách EÚ 27 pripravujúcich pozície  s cieľom 

minimalizovať negatívne dopady na občanov a ekonomiku SR. V zhode so záujmami EÚ bude 

prioritou vlády SR ochrana práv občanov SR žijúcich v Spojenom kráľovstve a finančné 

vyrovnanie záväzkov Spojeného kráľovstva vyplývajúcich z jeho členstva v EÚ. Proces 

definovania pozícií SR bude prebiehať postupne k jednotlivým fázam rokovaní EÚ so 

Spojeným kráľovstvom. Vláda bude o priebehu rokovaní priebežne informovať Národnú radu 

SR v súlade s príslušnými ustanoveniami ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci 

Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej 

únie. Východiskovým cieľom SR je ukončiť rokovania do dvoch rokov po notifikácii čl. 50.  

Materiál je prvým dokumentom týkajúcim sa prípravy SR na rokovania o vystúpení 

Spojeného kráľovstva z EÚ predkladaným na rokovanie vlády SR. Materiál definuje politické 

východiská a najdôležitejšie priority vlády SR v prípravnej fáze rokovaní na úrovni EÚ 

(Európska rada a Rada pre všeobecné záležitosti). Materiál zároveň upravuje vnútroštátny 

koordinačný mechanizmus vlády SR, ktorého cieľom je nastaviť pravidelný medzirezortný 

dialóg a dosiahnuť tak efektívnu súčinnosť rezortov pri príprave stanovísk SR a vzájomnú 

informovanosť o aktuálnom vývoji.  

Predkladaný materiál nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv, ani vplyv 

na zamestnanosť a podnikateľské prostredie. Samotné vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ 



bude mať vplyv najmä na rozpočet verejnej správy, zamestnanosť a podnikateľské prostredie, 

čo však bude možné kvantifikovať až v neskoršom období.  

Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Vznesené 

pripomienky boli do materiálu zapracované. Materiál je predkladaný na rokovanie vlády SR 

bez rozporov.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príprava Slovenskej republiky na rokovania o vystúpení Spojeného 

kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie 

  

1.     Úvod 

Aktiváciou článku 50 Zmluvy o Európskej únii (EÚ) zo strany Spojeného kráľovstva 

Veľkej Británie a Severného Írska (Spojené kráľovstvo) sa prvýkrát v histórii EÚ začal proces 

vystúpenia členského štátu (ČŠ) z EÚ. Ide o bezprecedentné rokovania, ktoré budú svojím 

rozsahom, povahou a komplexnosťou mimoriadne náročné pre obe strany - EÚ aj Spojené 

kráľovstvo.  

Predsedovi Európskej rady bol 29. marca 2017 doručený list od predsedníčky britskej 

vlády Theresy May, v ktorom oznámila úmysel Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej 

únie. Toto oznámenie nadväzuje na referendum z 23. júna 2016 a začína sa ním proces 

vystúpenia podľa článku 50 zmluvy. Ľutujeme, že Spojené kráľovstvo plánuje opustiť 

Európsku úniu, ale sme pripravení na proces, ktorý budeme musieť absolvovať.  

Prvým krokom Európskej únie bude prijatie negociačných usmernení Európskou radou. 

V týchto usmerneniach sa stanovia všeobecné pozície a zásady, na základe ktorých bude Únia 

zastúpená Európskou komisiou rokovať so Spojeným kráľovstvom. Predseda Európskej rady 

D. Tusk zvolal Európsku radu vo formáte EÚ 27 na 29. apríla 2017. 

Únia bude v týchto rokovaniach konať jednotne a bude chrániť záujmy členských štátov. 

Naším prvoradým cieľom bude minimalizovať neistotu, ktorú našim občanom, podnikom 

a ostatným členským štátom spôsobilo rozhodnutie Spojeného kráľovstva. Preto začneme tým, 

že sa zameriame na všetky kľúčové opatrenia potrebné pre jeho riadne vystúpenie. K týmto 

rokovaniam budeme pristupovať konštruktívne a budeme sa usilovať dosiahnuť dohodu. 

Veríme, že Spojené kráľovstvo nám bude v budúcnosti blízkym partnerom.  

Notifikačný  list odovzdaný 29. marca 2017 do rúk predsedu Európskej rady deklaruje 

silný záujem dosiahnuť vzájomnú dohodu na hlbokom a špeciálnom partnerstve  

v ekonomickej a bezpečnostnej oblasti. Zároveň ním Spojené kráľovstvo potvrdilo zámer 

prioritne sa sústrediť na budúce vzťahy a ich súbežné vyjednávanie popri aspektoch vystúpenia 

z EÚ, čo nekorešponduje so stratégiou EÚ27. Konečným cieľom Spojeného kráľovstva je 

uzavrieť doposiaľ najambicióznejšiu dohodu o voľnom obchode, pričom pripúšťa potrebu 

prechodných, resp. implementačných období. Za prioritu považuje aj rýchlu dohodu o právach 

občanov na báze reciprocity. K otázke finančného vyrovnania sa naďalej priamo 

nevyjadruje[1].         

Primárnym cieľom vlády SR pri príprave rokovacieho mandátu na úrovni EÚ bude 

ochrana záujmov SR, aby mal brexit čo najmenej negatívnych dopadov na slovenských 

občanov, ekonomiku SR a budúce usporiadanie vzájomných vzťahov so Spojeným 

kráľovstvom, resp. budúcnosť EÚ ako takú. 
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Medzi prioritné oblasti z pohľadu SR patrí postavenie občanov EÚ žijúcich v Spojenom 

kráľovstve (vrátane ich pobytového statusu a práv sociálneho zabezpečenia), finančné 

vyrovnanie s možným presahom na rozpočet EÚ (vrátane kohéznej politiky)  

a korektné dojednanie obchodných a hospodárskych vzťahov. Pri rokovaniach bude 

najdôležitejšie zachovať jednotu EÚ a dodržať princíp vzájomnej reciprocity, osobitne  

v prípade postavenia občanov. Vzhľadom na strategickú pozíciu Spojeného kráľovstva  

v oblasti medzinárodnej politiky SR zároveň podporuje zachovanie úzkej spolupráce v oblasti 

bezpečnosti, obrany a zahraničnej politiky. Aj po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ 

zostávame spojencami v NATO, partnermi v OBSE, Rade Európy, OSN a mnohých ďalších 

medzinárodných organizáciách a predovšetkým zostávame bezprostrednými susedmi, ktorí 

zdieľajú jeden geopolitický, bezpečnostný a ekonomický priestor. 

  

  



2.     Proces rokovaní a koordinačný mechanizmus na európskej 

a vnútroštátnej úrovni 

              Z procesného hľadiska sa postup bude riadiť ustanoveniami čl. 50 Zmluvy  

o Európskej únii a čl. 218 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ. Členský štát, ktorý sa rozhodne 

vystúpiť, oznámi svoj úmysel Európskej rade. V zmysle usmernení Európskej rady EÚ dojedná 

a uzavrie s takým štátom dohodu, ktorá ustanoví spôsob jeho vystúpenia, pričom zohľadní 

rámec jeho budúcich vzťahov s EÚ. Túto dohodu uzatvára v mene EÚ Rada, ktorá sa uznáša 

kvalifikovanou väčšinou (72% EÚ27, t.j. 20 členských štátov reprezentujúcich 65% 

obyvateľstva EÚ27) po udelení súhlasu Európskeho parlamentu. Podľa ods. 4 článku 50 

Zmluvy o EÚ sa vystupujúci štát na rokovaniach a rozhodnutiach Európskej rady alebo Rady, 

ktoré sa ho týkajú, nezúčastňuje. Z tohto dôvodu sa členovia Európskej rady, Rady a jej 

prípravných orgánov zastupujúci Spojené kráľovstvo nebudú zúčastňovať na rokovaniach  

a ani sa nebudú podieľať na rozhodnutiach týkajúcich sa Spojeného kráľovstva. Základné 

procesné aspekty, ktorými sa budú riadiť počas rokovaní so Spojeným kráľovstvom, stanovili 

členské štáty EÚ vo vyhlásení prijatom 15. decembra 2016.  

Východiskovým princípom na úrovni EÚ je zachovanie jednoty EÚ a postupnosť 

rokovaní tak, ako je zadefinovaná v článku 50. V úvodnej fáze sa sústrediť na negociácie 

o podmienkach odchodu, ktoré následne budú slúžiť ako východiská pre nastavenie budúcich 

vzťahov Spojeného kráľovstva a EÚ. 

Z časového hľadiska sa zakladajúce zmluvy prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo 

dňom nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo dva roky po oznámení  

o vystúpení, pokiaľ Európska rada jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty po 

dohode so Spojeným kráľovstvom. Z doterajších vyjadrení predstaviteľov Spojeného 

kráľovstva je zrejmé, že ich záujmom je ukončiť rokovania v lehote nie dlhšej ako dva roky.  

  

2.1    Proces na úrovni EÚ 

V nadväznosti na aktiváciu čl. 50 Zmluvy o EÚ sa 29. apríla 2017 uskutoční 

mimoriadne zasadnutie Európskej rady vo formáte EÚ27, ktoré prijme usmernenia 

definujúce hlavné rámce a princípy pre rokovania EÚ so Spojeným kráľovstvom. 

Všetky nasledujúce rokovania spojené s rokovaniami o brexite sa takisto budú viesť vo 

formáte EÚ27. Týka sa to všetkých úrovní – pracovná skupina pre čl. 50, Coreper, Rada pre 

všeobecné záležitosti, ako aj Európska rada. 

Európska rada vyzve Radu pre všeobecné záležitosti (GAC), aby na základe 

uvedených usmernení urýchlene prijala rozhodnutie poverujúce Európsku komisiu na 

začatie rokovaní. Rada prijme aj smernice na rokovania (negociačné smernice), ktorými sa 

bude riadiť vzťah medzi Radou a vyjednávačom EÚ a ktoré budú predstavovať jeho 

rokovací mandát. Negociačné smernice sa môžu podľa potreby meniť a dopĺňať, aby 

reflektovali vývoj usmernení Európskej rady. Zároveň sa stanoví mandát pracovnej skupiny. 



Rada bude na základe usmernení vyzvaná, aby vymenovala Európsku komisiu za 

vyjednávača EÚ. Členom tímu vyjednávača bude predstaviteľ predsedníckej krajiny. Na 

rokovaniach budú prítomní aj zástupcovia predsedu Európskej rady. Vyjednávač bude 

pravidelne informovať Európsku radu a Radu. Vyjednávač môže konať výlučne  

v medziach usmernení Rady.  

V období medzi zasadnutiami Európskej rady bude dozerať Rada a Coreper  

s podporou pracovnej skupiny pre čl. 50, aby boli rokovania vedené v súlade so schválenými 

usmerneniami Európskej rady a smernicami Rady na rokovania a poskytnú usmernenie 

vyjednávačovi EÚ. 

Zástupcovia EÚ 27 (šerpovia/stáli predstavitelia) sa zapoja do prípravy Európskej 

rady podľa potreby. Na takéto prípravné stretnutia budú pozvaní zástupcovia Európskeho 

parlamentu. 

Vyjednávač EÚ bude pravidelne informovať Európsky parlament. Predsedníctvo 

bude pripravené informovať Európsky parlament pred a po každom zasadnutí GAC. 

Predseda Európskeho parlamentu vystúpi pred zasadnutiami Európskej rady. 

Pracovná skupina pre článok 50 

V nadväznosti na notifikáciu vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ vznikne nová 

pracovná skupina Rady pre článok 50 pripravujúca zasadnutia Coreper a GAC. 

Predpokladá sa, že pracovná skupina začne fungovať po schválení negociačných usmernení, 

pravdepodobne od mája 2017. Bude sa zaoberať všetkými aspektmi rokovaní v rámci článku 

50 a diskusie nebudú prebiehať v žiadnych iných formáciách Rady.  

Pracovná skupina bude mať stáleho predsedu z Generálneho sekretariátu Rady (nie 

v gescii predsedníctva), pričom má slúžiť ako: platforma na nachádzanie spoločných 

negociačných pozícií EÚ27 a asistovanie pri dohľade, či negociácie prebiehajú v súlade 

s negociačnými usmerneniami Európskej rady a negociačných smerníc Rady.  

Za každý členský štát sa predpokladá jeden stály člen, ktorým bude zástupca Stáleho 

zastúpenia Slovenskej republiky (SR) pri EÚ a jedno miesto pre experta za konkrétnu, 

aktuálne prerokúvanú oblasť. Pracovná skupina bude zastrešovať aj rokovania Rady  

v sektorálnych otázkach, čo by malo uľahčiť vnútroštátnu koordináciu v členských štátoch. 

               

2.2 Vnútroštátna koordinácia SR 

              V súvislosti s nastavením procesov na úrovni Európskej únie je potrebné stanoviť aj 

zodpovedajúcu štruktúru vnútroštátnej koordinácie SR. Stály charakter navrhovanej 

koordinačnej schémy je nutný aj vzhľadom na potrebu vypracovania národnej pozície 

k návrhu negociačných smerníc EÚ pre rokovania so Spojeným kráľovstvom, ktorú bude 

v nadväznosti na vývoj rokovaní potrebné priebežne dopĺňať a aktualizovať. Národnú pozíciu 



bude vo forme predbežného stanoviska a jeho prípadnej aktualizácie a doplnení schvaľovať 

Výbor NR SR pre európske záležitosti. 

              SR musí počas rokovaní vystupovať jednotne, čo si vyžiada koordinovanú a efektívnu 

prípravu. Bude nutná aktívna participácia všetkých rezortov (na rokovaniach, formovaní 

stanovísk SR, príprave podkladov), pružná spolupráca a komunikácia na národnej úrovni  

a poskytovanie maximálnej súčinnosti národnému koordinátorovi pre brexit – Ministerstvu 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

Štruktúra navrhovaného mechanizmu pre brexit na národnej úrovni 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je hlavným koordinátorom 

pre rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. S cieľom zabezpečiť efektívnu 

koordináciu agendy vytvára Medzirezortnú koordinačnú skupinu pre brexit na úrovni 

štátnych tajomníkov, Medzirezortnú pracovnú skupinu pre brexit na úrovni generálnych 

riaditeľov a sieť rezortných koordinátorov. 

Úlohou Medzirezortnej koordinačnej skupiny pre brexit na úrovni štátnych 

tajomníkov je vytvorenie politického rámca pre koordináciu postupov pri príprave národných 

pozícií SR na rokovania na úrovni EÚ. Vytvára sa tým platforma pre horizontálne strategické 

diskusie a priestor pre komunikáciu so sociálnymi partnermi, mimovládnym sektorom 

a akademickou obcou o národných pozíciách k priebehu a výsledkom rokovaní.  

Predsedom medzirezortnej koordinačnej skupiny je štátny tajomník MZVaEZ SR 

Ivan Korčok. Členmi sú štátni tajomníci za každý rezort. Podľa potreby sú prizývaní 

hospodárski a sociálni partneri a mimovládny sektor.  

Úlohou Medzirezortnej pracovnej skupiny pre brexit na úrovni generálnych 

riaditeľov je koordinácia postupov a príprava pozícií vo vzťahu k rokovaniam so Spojeným 

kráľovstvom. Predsedom pracovnej skupiny je, vzhľadom na previazanosť s Radou pre 

všeobecné záležitosti, generálny riaditeľ Sekcie európskych záležitostí Ministerstva 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Členmi medzirezortnej pracovnej skupiny sú 

zástupcovia rezortov na úrovni generálnych riaditeľov[2]. Základnými cieľmi pracovnej 

skupiny, ktorá sa bude schádzať v pravidelných intervaloch, bude: 

a)        medzirezortná výmena informácií o prebiehajúcich rokovaniach so Spojeným 

kráľovstvom a o prípadných presahoch na rokovania v rámci ďalších formácií Rady;   

b)        informovanie o oblastiach, primárne v rámci sektorálnych politík, ktoré sú v rozpore 

s národnými záujmami;  

c)        koordinácia postupov pri príprave národných pozícií. V prípade potreby flexibilnejšieho 

prístupu prichádza do úvahy aj alternatíva rokovania vo formáte vybraných rezortov ku 

konkrétnym a zároveň citlivým otázkam. 

V rámci budovania siete koordinátorov nominovali jednotlivé rezorty kontaktné osoby 

priamo zodpovedné za koordináciu agendy brexitu vo vnútri rezortu, ako aj smerom 
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k národnému koordinátorovi – Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

Cieľom tohto kroku je zabezpečiť funkčnú a rýchlu výmenu informácií na príslušných 

rezortoch v riadiacej pôsobnosti generálnych riaditeľov, ktorí budú schopní flexibilne 

odpovedať na konkrétne otázky a prijímať rozhodnutia. 

  

S cieľom plnenia koordinačných úloh Ministerstva zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR sa v jeho štruktúrach na Odbore všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami 

EÚ vytvára Task Force pre brexit. Plniť bude úlohu sekretariátu Medzirezortnej pracovnej 

skupiny pre brexit na úrovni generálnych riaditeľov, ako aj úlohy vo vzťahu k NR SR (Výbor 

pre európske záležitosti) pri schvaľovaní predbežného stanoviska SR (vrátane aktualizácií). 

V kompetencii Task Force pre brexit bude aj koordinácia príprav  

a schvaľovania inštrukcií na rokovanie Pracovnej skupiny pre čl. 50 v Bruseli. 

  

Predloženie materiálov do NR SR 

Na základe mechanizmu tvorby stanovísk SR k návrhom aktov EÚ bude potrebné, aby 

Výbor NR SR pre európske záležitosti schválil: 

           Stanovisko SR k návrhu usmernení Európskej rady definujúce rámce pre rokovania  

so Spojeným kráľovstvom po notifikácií podľa čl. 50 Zmluvy o EÚ. Mandát pre predsedu 

vlády SR na rokovanie mimoriadnej Európskej rady bude (ako obvykle) schválený formou 

prerokovania zaslaného stanoviska SR vo Výbore NR SR pre európske záležitosti za účasti 

predsedu vlády SR. 

           Rozhodnutie o otvorení rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ nebude v Rade 

schvaľované riadnym legislatívnym postupom (kvalifikovaná väčšina)[3]. Pôjde 

o nelegislatívny akt, ku ktorému bude potrebné vypracovať a zaslať Výboru NR SR pre 

európske záležitosti riadne predbežné stanovisko. Súčasťou návrhu rozhodnutia Rady 

bude okrem určenia vyjednávača, ktorým bude Európska komisia, aj mandát na rokovania.  

           Negociačné smernice Rady adresované vyjednávačovi. 

           Ďalšie stanoviská a predbežné stanoviská, ktorých potreba vyplynie z rokovaní  

o vystúpení so Spojeným kráľovstvom.  

  

http://www.rokovania.sk/html/m_Mater-Dokum-208180.html#_ftn3


3.     Politické východiská rokovaní a priority vlády SR  

3.1 Politické východiská  

Hlavné princípy uvedené v návrhu usmernení Európskej rady[4] sú v súlade  

s prioritami SR. Ide najmä o jednotu EÚ27 v línii dohodnutých usmernení a negociačných 

smerníc (žiadne separátne bilaterálne negociácie); jeden negociovaný balík (žiadne parciálne 

dohody), integritu jednotného trhu (nedeliteľnosť štyroch slobôd, jednotlivých sektorov); 

rovnováhu práv a záväzkov (o.i. dôležitá pri finančnom vyrovnaní); férovosť (o.i. dôležitá pri 

dohode o rámci budúcich vzťahov – štátna pomoc, hospodárska súťaž, dane, sociálne 

a environmentálne aspekty); a v prípade práv občanov o reciprocitu, nediskrimináciu 

a vynútiteľnosť (vrátane zabezpečenia dostačujúcich administratívnych kapacít).  

Politické východiská pre rokovania 

1.      Cieľom rokovaní bude dosiahnuť riadený brexit a minimalizovať ekonomickú neistotu, 

právne vákuum a negatívne následky na občanov a podnikateľské subjekty, pričom platí, že 

až do dátumu vystúpenia sa na Spojené kráľovstvo vzťahujú všetky práva a povinnosti 

vyplývajúce z členstva v EÚ. 

2.      Dôležité bude zachovať rovnováhu práv a povinností na oboch stranách. 

3.      Nečlenský štát nemôže požívať rovnaké výhody aké vyplývajú z členstva v EÚ. 

4.      EÚ27 bude rokovať o brexite ako celok, t.j. nebudú dojednané žiadne bilaterálne dohody 

medzi členskými štátmi a Spojeným kráľovstvom.  

5.      Rokovania budú konzistentné, t.j. jednotlivé okruhy nemôžu byť uzatvorené separátne  

(v zmysle zásady „pokiaľ nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič“). 

6.      Rokovania sa budú po obsahovej stránke držať výlučne v intenciách usmernení Európskej 

rady a negociačných smerníc schválených Radou pre všeobecné záležitosti  

7.      Jednotný trh vrátane slobody pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu je nedeliteľný.  

8.      Otázka statusu občanov žijúcich v Spojenom kráľovstve patrí medzi priority rokovaní 

s cieľom do maximálnej možnej miery zachovať ich postavenie, a to pri rešpektovaní 

princípov reciprocity, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania. 

9.      Finančné vyrovnanie by malo zabezpečiť rešpektovanie záväzkov prijatých pred 

vystúpením. 

10.  Rokovania budú prebiehať vo fázach - najprv rokovania o parametroch vystúpenia 

Spojeného kráľovstva z EÚ s tým, že rámec budúcich vzťahov so Spojeným kráľovstvom 

bude identifikovaný v druhej fáze rokovaní v súlade s čl. 50. 

11.  Pokiaľ to bude nevyhnutné a z právneho hľadiska možné, výsledkom rokovaní budú aj 

prechodné dojednania.   

12.  Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ by mala zahŕňať aj príslušný mechanizmus 

na riešenie sporov ohľadom implementácie a interpretácie dohody o vystúpení. 

13.  Dohoda, resp. dohody o budúcich vzťahoch bude možné uzatvoriť až po vystúpení, t. j. so 

Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 218 Zmluvy o fungovaní EÚ.  

14.  Ambiciózna dohoda o voľnom obchode, ktorej uzatvorenie navrhuje Spojené kráľovstvo, 

nemôže byť totožná s participáciou na vnútornom trhu. Výsledné nastavenie budúcich 

hospodárskych vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by malo okrem oblasti 
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obchodu zaistiť akceptovateľné/uspokojivé riešenia aj v oblasti hospodárskej súťaže, štátnej 

pomoci a ochrany proti nekalej súťaži najmä v oblasti daňového, sociálneho, 

environmentálneho dumpingu.  

15.  SR má záujem, aby Spojené kráľovstvo aj do budúcna zostalo blízkym partnerom EÚ a jej 

členských štátov, a víta návrh Spojeného kráľovstva vytvoriť po odchode úzke spojenectvo 

s EÚ. Budúce vzťahy by nemali byť zamerané len na obchodnú a bezpečnostnú spoluprácu, 

ale mali by mať širší rozmer. 

16.  Je v záujme všetkých dospieť k dohode, zároveň však nemožno vylúčiť, že rokovania 

skončia bez uzatvorenia dohody a EÚ bude pripravená aj na takýto variant. 

  

3.2 Priority vlády SR 

SR bude na rokovaniach Európskej rady a Rady pre všeobecné záležitosti presadzovať 

záujmy SR, zároveň pritom dbať na koordináciu spolu s ostatnými členskými štátmi.  

Považujeme za dôležité zachovať jednotu na úrovni členských štátov počas celého 

obdobia rokovaní o aspektoch vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, ako aj postupnosť 

rokovaní o dohode o vystúpení a o dohode o úprave budúcich vzťahov.  

V snahe minimalizovať neistotu v najbližšom období je prvoradým záujmom 

zabezpečiť ochranu práv našich občanov žijúcich v Spojenom kráľovstve, ako aj 

dodržiavanie finančných záväzkov Spojeného kráľovstva vyplývajúcich z jeho členstva  

v EÚ. Budeme sa usilovať, aby následná dohoda o usporiadaní budúcich vzájomných vzťahov 

bola prospešná pre občanov Európskej únie i Spojeného kráľovstva.  

Z vecného hľadiska patria medzi prioritné nasledujúce oblasti: práva občanov ČŠ 

EÚ/SR, finančné vyrovnanie, nastavenie budúcej obchodnej politiky a spolupráca  

v oblasti bezpečnostnej, obrannej a zahraničnej politiky.  

Práva občanov:  

Prioritou SR je zachovanie získaných pobytových oprávnení občanov EÚ (dlhodobý 

pobyt), ako aj zachovanie možnosti pre osoby už žijúce v Spojenom kráľovstve dlhodobý pobyt 

získať v budúcnosti. Preferenciou SR je, aby sa v tejto súvislosti za hraničný dátum považoval 

deň vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. V oblasti voľného pohybu pracovníkov 

predstavuje vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ bariéru pre mobilitu pracovnej sily v EÚ 

27, keďže sa predpokladá obmedzenie prístupu na britský trh práce. SR bude podporovať čo 

možno najambicióznejšiu dohodu so Spojeným kráľovstvom, pokiaľ ide o rozsah 

pôsobnosti a teda zahrnutie jednotlivých častí sociálneho zabezpečenia. Pre SR bude prioritné 

upraviť v dohode EÚ so Spojeným kráľovstvom najmä práva vyplývajúce zo sociálneho 

zabezpečenia, ktorých nárok môže byť uplatnený v budúcnosti, ako i krytie zdravotnej 

starostlivosti (dôchodky v starobe, dávky v invalidite, pozostalostné dávky, dávky v súvislosti 

s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania a nemocenské dávky). 

Finančné vyrovnanie:  



Cieľom rokovaní je dohodnúť sa na tom, že Spojené kráľovstvo bude rešpektovať 

vlastné finančné záväzky, ktoré mu vyplývajú z členstva v EÚ. SR analyzuje dopady 

vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ na aktuálny finančný rámec 2014-2020 a jednotlivé 

scenáre. Z pohľadu SR je kľúčové, aby sa neotváral aktuálny finančný rámec EÚ na roky 2014-

2020 a zaručiť tak nevyhnutnú istotu pre podnikateľský sektor, investorov i členské štáty. 

Obchodné vzťahy:  

SR sa bude usilovať o zachovanie porovnateľnej otvorenosti budúcich obchodných 

vzťahov so Spojeným kráľovstvom, aká existuje v súčasnosti. Spojené kráľovstvo je piaty 

najvýznamnejší exportný partner SR. V roku 2016 dosiahol export SR do Spojeného kráľovstva 

takmer 4,2 mld. EUR, čo pri importe zo Spojeného kráľovstva v hodnote 1,2 mld. EUR viedlo 

k vysokému aktívnemu saldu obchodnej bilancie v prospech SR (takmer 3 mld. EUR). V rámci 

negociácií o budúcej dohode o voľnom obchode (FTA) medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ 

bude preto pre SR prioritou čo najmenšie (najlepšie nulové) colné zaťaženie a eliminácia 

všetkých netarifných obchodných prekážok pri tých tovarových položkách, ktoré tvoria 

najväčší podiel na exporte do Spojeného kráľovstva (automobily a ich súčasti, elektronické 

zariadenia a tiež strojárenské výrobky) a predstavujú záujmy SR  

v obchode so Spojeným kráľovstvom. 

Vzťahy v oblasti bezpečnosti, obrany a zahraničnej politiky:  

Vzhľadom na strategickú pozíciu Spojeného kráľovstva v oblasti medzinárodnej 

politiky má SR tiež vôľu zachovať úzku spoluprácu v boji so zločinom, proti terorizmu  

a v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.  

  

3.3. Predpokladané dopady na jednotlivé sektory 

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ bude mať vplyv na široký okruh sektorálnych 

oblastí, pričom úroveň priamych dopadov bude závisieť od dohody o vystúpení Spojeného 

kráľovstva z EÚ a dohody o budúcich vzťahoch Spojeného kráľovstva a EÚ. Nižšie uvádzame 

stručný prehľad predpokladaných dopadov na jednotlivé sektory, pričom priority SR 

budú postupne spresnené v závislosti od vývoja rokovaní. 

Politika súdržnosti: 

Prípadný dopad na politiku súdržnosti v súčasnej finančnej perspektíve bude závisieť 

od dohody o finančnom vyrovnaní. Očakáva sa, že negatívne dopady vystúpenia Spojeného 

kráľovstva z EÚ sa môžu prejaviť už na konci súčasného programového obdobia pre politiku 

súdržnosti EÚ. V súvislosti s viacročným finančným rámcom EÚ na obdobie 2014 – 2020 sa 

predpokladá, že na roky 2019 a 2020 už nebude Spojené kráľovstvo ďalej prispievať do 

rozpočtu EÚ, prípadne sa na rozpočte EÚ bude podieľať zníženou čiastkou. V takomto prípade 

je potrebné riešiť otázky súvisiace s vysporiadaním finančných záväzkov EÚ voči členským 

krajinám, ktoré implementujú európske štrukturálne a investičné fondy  

v programovom období 2014 – 2020. 



Výraznejší dopad vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ sa prejaví v programovom 

období 2021 - 2027, keď odchod Spojeného kráľovstva bude znamenať aj zníženie 

priemerného HDP na obyvateľa v EÚ. Pomer HDP na obyvateľa v danom regióne  

k priemeru v EÚ určuje zaradenie regiónu medzi menej rozvinuté regióny, prechodné regióny 

alebo rozvinutejšie regióny. Vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ dôjde k viacerým 

presunom medzi týmito skupinami. Preradenie do vyššej skupiny znamená menší podiel  

z rozpočtu na politiku súdržnosti pre daný región. V prípade SR by mohol nastať presun 

Západného Slovenska spomedzi menej rozvinutých regiónov k prechodným regiónom.   

Zahraničná politika: 

Odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ sa zmení geopolitické postavenie Európy, čo 

môže mať dopad na vzťahy EÚ so svetovými veľmocami a jej vplyv v medzinárodných 

organizáciách, ako aj na mocenské usporiadanie v rámci EÚ. Rovnako sa zmení prístup 

členských štátov EÚ voči Spojenému kráľovstvu ako tretej krajine.  

Spojené kráľovstvo bolo doteraz silným podporovateľom politiky rozširovania 

a regiónu západného Balkánu. Dá sa očakávať, že Spojené kráľovstvo bude aj po jeho 

vystúpení z EÚ politicky podporovať politiku rozširovania EÚ, keďže je možné predpokladať, 

že stabilizácia západného Balkánu ostane jeho stálym politickým cieľom. Spojené kráľovstvo 

už dnes vystupuje viditeľne zdržanlivejšie ohľadom situácie v Turecku, ktoré pre neho 

predstavuje naďalej strategického partnera v boji s terorizmom a spojenca NATO. 

Vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ dôjde k odchodu aktívneho podporovateľa 

projektu Východného partnerstva a zástancu udržiavania úzkych vzťahov s krajinami 

tohto regiónu, ako aj principiálnych pozícií k Ruskej federácii.  

V rámci spolupráce na pôde OSN sa na Spojené kráľovstvo vzťahujú všetky práva 

a povinnosti vyplývajúce z členstva v EÚ až do dátumu vystúpenia z Únie. Článok 34 

Zmluvy o Európskej únii osobitne upravuje povinnosť koordinovať postup členských štátov 

EÚ v medzinárodných organizáciách a obhajovať záujmy a pozície EÚ na pôde Bezpečnostnej 

rady OSN, bez dopadu na svoju zodpovednosť podľa ustanovení Charty OSN. Aj po formálnom 

vystúpení z EÚ možno predpokladať, že Spojené kráľostvo bude jej silným a spoľahlivým 

partnerom, ktorých spájajú univerzálne hodnoty. Spolupráca bude založená na podpore 

a posilňovaní dodržiavania ľudských práv a demokratických hodnôt a plnení globálnych 

záväzkov smerujúcich k odstraňovaniu chudoby, boji s klimatickými zmenami 

a realizovaní rozvojovej Agendy 2030. Vo vzťahu k pôsobeniu na pôde Bezpečnostnej rady 

OSN nie sú po brexite očakávané zásadné zmeny, ktoré by negatívne ovplyvnili spoluprácu 

členských krajín EÚ.    

V prevažnej väčšine ďalších otázok (napr. ľudské práva, rozvoj, financie 

a administratíva) očakávame nadštandardné a úzke vzťahy Spojeného kráľovstva s ČK 

EÚ, podobne ako je to s ďalšími podobne zmýšľajúcimi krajinami (USA, Japonsko, 

Švajčiarsko, Kanada, Austrália a pod.). 



Spojené kráľovstvo sa po vystúpení z EÚ bude usilovať udržať svoje výnimočné 

partnerstvo a nadštandardné bilaterálne vzťahy s USA. Predpokladáme snahy o uzavretie 

vzájomne výhodnej obchodnej zmluvy s Čínou.  

V oblasti rozvojovej politiky Spojené kráľovstvo patrí medzi hlavných 

prispievateľov spomedzi ČŠ v rámci externých finančných nástrojov, pričom podiel Spojeného 

kráľovstva predstavuje cca 15 % celkovej sumy. Ako jeden z priamych dopadov vystúpenia 

bude oddialenie dosiahnutia kolektívneho cieľa EÚ - poskytovanie 0,7 % HDP v rámci 

rozvojovej spolupráce, resp. tlak na zvýšenie príspevkov ČŠ. Forma zapojenia Spojeného 

kráľovstva do rozvojovej politiky EÚ do roku a po roku 2020 bude predmetom v rámci diskusií 

o usporiadaní budúcich vzťahov.   

Obrana:  

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ bude mať dopad na financovanie spoločných 

nákladov spojených s vojenskými operáciami EÚ (ATHENA), ako aj na ďalšie pôsobenie 

a jeho príspevok do operácií a misií Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Odchod 

Spojeného kráľovstva z EÚ bude mať vplyv aj na financovanie Európskej obrannej agentúry 

(EDA) a jeho účasť v programoch a projektoch EDA.   

Finančný a daňový sektor: 

Odchod Spojeného kráľovstva bude predstavovať výpadok v rozpočte EÚ, ktorého 

kvantifikácia bude závisieť od toho, či zostane súčasťou finančnej perspektívy 2014-2020.  

V súčasnosti je veľmi zložité prejudikovať dopad na štruktúru a objem finančnej perspektívy 

po roku 2020, keďže odchod Spojeného kráľovstva je len jednou z množstva premenných pri 

negociáciách k budúcemu finančnému rámcu. 

Brexit môže ovplyvniť prebiehajúce integračné procesy na finančnom trhu v EÚ, 

najmä s ohľadom na kapitálový trh. Následkom môže byť pomalší rozvoj nástrojov pre 

financovanie malých a stredných podnikov, ktoré sú aj prioritou SR pre rozvoj kapitálového 

trhu. V súčasnosti sa nepredpokladá priamy negatívny vplyv brexitu na slovenský bankový 

sektor. Slovenské banky nie sú významným spôsobom prepojené s bankami v Spojenom 

kráľovstve. Sekundárnym rizikom v bankovom sektore sú oslabenie koordinácie dohľadu 

a riešenia krízových situácií bánk v Spojenom kráľovstve a možné odlišné právne prostredie na 

finančnom trhu. 

V oblasti boja proti daňovým podvodom a únikom bude potrebné zabezpečiť 

kontinuálnu administratívnu spoluprácu so Spojeným kráľovstvom, ktorá je do veľkej miery 

pokrytá v rámci medzinárodných bilaterálnych zmlúv (napr. zmluvy o zamedzení dvojitého 

zdanenia/zmluvy o výmene informácií na daňové účely) a multilaterálnych právnych nástrojov 

uzavretých na úrovni OECD.  

Predpokladá sa zmena zapojenia Spojeného kráľovstva v Európskej investičnej 

banke (EIB). Túto otázku budú primárne riešiť akcionári banky, ktorých cieľom bude zachovať 

celkové upísané základné imanie EIB.    



Konkurencieschopnosť:  

Dopady vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ v oblasti voľného pohybu tovarov  

a služieb budú závislé od budúcej úpravy vzťahov medzi ním a EÚ. V súčasnosti je známe, že 

Spojené kráľovstvo nebude súčasťou jednotného trhu ani súčasťou Európskeho hospodárskeho 

priestoru, má však záujem o uzatvorenie ambicióznej a komplexnej dohody  

o voľnom obchode založenej na zachovaní bezbariérového trhu s tovarmi a službami. V rámci 

rokovaní s EÚ bude potrebné stanoviť podrobnosti (podľa sektorov) pre voľný obchod  

s tovarmi a službami, príp. obmedzenia a výnimky. Prioritou SR ako exportne orientovanej 

ekonomiky je čo najmenej prekážok vo vzájomnom obchode medzi EÚ a Spojeným 

kráľovstvom. V oblasti voľného pohybu služieb a pracovníkov bude dôležitá aj otázka 

usporiadania vzájomného uznávania odborných kvalifikácií. Spojené kráľovstvo po 

vystúpení z EÚ pravdepodobne nebude naďalej členom siete mimosúdneho riešenia 

cezhraničných spotrebiteľských sporov. Cezhraničná vymožiteľnosť individuálnych a aj 

kolektívnych práv spotrebiteľov sa z tohto dôvodu skomplikuje. 

Investície: 

Pri vystúpení Spojené kráľovstva z EÚ je nevyhnutné sa koncentrovať na vytváranie 

priaznivých podmienok pre britských investorov. Je potrebné predísť vytváraniu 

zbytočných administratívnych a byrokratických bariér, ktoré by mali negatívny vplyv na 

implementáciu investičných zámerov (zakladanie spoločností, fúzie a akvizície, pracovné  

a iné povolenia). Dôležitou oblasťou bude aj zriaďovanie nových centier strategických 

služieb spoločností, ktoré majú sídlo v Spojenom kráľovstve. Je možné predpokladať, že 

mnohé britské spoločnosti budú chcieť svoje centrá umiestniť vnútri EÚ. V súčasnosti pravidlá 

poskytovania investičných stimulov pre Spojené kráľovstvo vychádzali  

z legislatívnych predpisov EÚ. Investície v Spojenom kráľovstve v pozícii tretej krajiny budú 

podliehať iným pravidlám a predpisom a budú ťažšie regulovateľné pri kontrole poskytovania 

investičnej pomoci. Existuje riziko, že Spojené kráľovstvo bude investorov zvýhodňovať nad 

rámec štandardov EÚ, čo si bude vyžadovať negociácie o pravidlách poskytovania 

investičných stimulov. SR sa bude snažiť vytvárať priaznivé podmienky pre britských 

investorov etablovaných na území SR, ako aj pre budúcich. V rámci ďalších krokov môže 

vyplynúť potreba zohľadniť uvedené pri negociáciách o štátnej pomoci. 

Zamestnanosť, sociálna politika a zdravie: 

V oblasti voľného pohybu pracovníkov predstavuje vystúpenie Spojeného kráľovstva 

z EÚ bariéru pre mobilitu pracovnej sily v EÚ 27, keďže sa predpokladá obmedzenie prístupu 

na britský trh práce. SR bude podporovať čo možno najambicióznejšiu dohodu so Spojeným 

kráľovstvom, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti a teda zahrnutie jednotlivých častí sociálneho 

zabezpečenia. Pre SR bude prioritné upraviť v dohode EÚ so Spojeným kráľovstvom najmä 

práva vyplývajúce zo sociálneho zabezpečenia, ktorých nárok môže byť uplatnený 

v budúcnosti, ako i krytie zdravotnej starostlivosti (dôchodky  

v starobe, dávky v invalidite, pozostalostné dávky, dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi  

a chorobami z povolania a nemocenské dávky). 



Po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ bude potrebné vyriešiť otázku vzájomného 

uhrádzania zdravotnej starostlivosti medzi občanmi ČS a Spojeného kráľovstva, minimálne  

v rozsahu neodkladnej zdravotnej starostlivosti, nakoľko platnosť Európskeho preukazu 

zdravotného poistenia sa na Spojené kráľovstvo už vzťahovať nebude. Ak nedôjde  

k základnej dohode v tejto oblasti, bude potrebné pre občanov ČŠ pri pobyte v Spojenom 

kráľovstve zabezpečiť si komerčné poistenie liečebných nákladov (prípadne uhrádzať si 

zdravotnú starostlivosť aj v rozsahu neodkladnej a potrebnej zdravotnej starostlivosti  

v hotovosti v plnom rozsahu). 

Bude potrebné usilovať sa o zachovanie výmeny informácií o výskyte a dohľade nad 

infekčnými chorobami, ktoré je dôležité pre prijatie prípadných opatrení na národnej úrovni. 

Policajná spolupráca: 

V oblasti policajnej spolupráce je najcitlivejšia otázka výmeny a zdieľania 

spravodajských, kriminálnych a policajných informácií v rámci Schengenského 

informačného systému II, informačného systému Europolu, PNR smernice a ďalších nástrojov. 

Prioritou SR je zachovanie platných procedúr pri výmene informácií v maximálnej možnej 

miere, aj keď SR si je vedomá obmedzení vyplývajúcich z mandátu Europolu  

a budúceho postavenia Spojeného kráľovstva ako tretieho štátu. 

Justičná spolupráca (v civilných a trestných veciach):  

Spojené kráľovstvo má záujem zachovať právnu istotu a vzájomnú spoluprácu 

v oblastiach, ktoré sú pre Spojené kráľovstvo kľúčové, najmä pokiaľ ide o oblasť vzájomného 

uznávania súdnych rozhodnutí. Uvedené chce docieliť prostredníctvom preklopenia nariadení 

v oblasti justičnej spolupráce v civilných veciach do vnútroštátneho práva a vyjednaním 

nových dohôd s EÚ upravujúcich túto oblasť. Viaceré oblasti pokrývajú medzinárodné zmluvy, 

avšak spolupráca výlučne na ich základe by bola časovo aj finančne náročnejšia. V prípade 

budúcej dohody EÚ - Spojené kráľovstvo bude potrebné dohliadnuť na to, aby bol nástroj 

vyvážený, aby doterajšie procesné záruky a postupy boli dodržané.  

V oblasti trestného práva možno očakávať zhoršenie spolupráce s justičnými orgánmi 

a s orgánmi činnými v trestnom konaní. SR sa bude usilovať o minimalizáciu negatívnych 

dopadov brexitu na spoluprácu so Spojeným kráľovstvom. SR podporuje zotrvanie Spojeného 

kráľovstva v Eurojuste v pozícii tretieho štátu a je otvorená rokovaniam o alternatívnych 

postupoch k Európskemu zatýkaciemu rozkazu. Viaceré oblasti justičnej spolupráce v trestných 

veciach pokrývajú medzinárodné zmluvy, i keď spolupráca výlučne na ich základe by bola 

časovo aj finančne náročnejšia, čo by sa prejavilo najmä v oblasti vydávania osôb, ktoré bolo 

výrazne zjednodušené európskym zatýkacím rozkazom uplatňovaným iba medzi členskými 

štátmi EÚ. Podriadenie sa, resp. primerané zohľadňovanie judikatúry Súdneho dvoru EÚ, 

je pre justičnú spoluprácu esenciálne. 

SR sa bude usilovať o hľadanie takých riešení, ktoré budú v záujme príslušných 

justičných orgánov a umožnia v budúcnosti zefektívnenie justičnej spolupráce medzi 

členskými štátmi EÚ a Spojeným kráľovstvom ako tretím štátom na novom právnom 

základe. 



Doprava a telekomunikácie: 

Dopady vystúpenia Spojeného kráľovstva na cestnú, železničnú a intermodálnu dopravu 

sa analyzujú. V oblasti civilného letectva závisí prípadný dosah vystúpenia Spojeného 

kráľovstva od dohodnutého spôsobu spolupráce medzi ním a EÚ. V prípade dohody o prístupe 

Spojeného kráľovstva na spoločný európsky trh SR nepredpokladá komplikácie, a to vzhľadom 

na medzinárodný charakter civilného letectva.  

V rámci Agentúry pre európsky globálny navigačný satelitný systém bude mať 

odchod Spojeného kráľovstva z EÚ vplyv na rokovania o obchodných dohodách a dohodách o 

bezpečnostnej ochrane, financovanie globálnych satelitných navigačných systémov  

a využívanie aplikácií. Po brexite Spojené kráľovstvo automaticky stratí prístup do Verejne 

regulovanej služby (PRS), a na zabezpečenie kontinuity prevádzky systému Galileo bude 

potrebné v priebehu rokovaní o brexite uzavrieť osobitné zmluvy o prístupe k systému 

samotnému, ako aj ku službe PRS v zmysle platnej legislatívy EÚ.  

Bude potrebné vyriešiť otázku dovozných ciel a DPH na tovar prepravovaný  

v poštových zásielkach, zmeny v interných a prevádzkových postupoch poštových podnikov 

vzhľadom na zásielky prichádzajúce mimo EÚ (colné prerokovávanie, režim spätných 

zásielok). 

Energetika: 

V oblasti energetiky bude vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ pre SR znamenať 

stratu strategického partnera pri vyjednávaniach a plnení záväzkov vo viacerých 

zásadných oblastiach energetickej politiky (Rámec klimatickej a energetickej politiky EÚ  

v období 2020 – 2030, konkurencieschopnosť a bezpečnosť dodávok vs. neprimerané „zelené“ 

ambície, energetický mix, jadrová energetika atď.).  

Životné prostredie: 

SR bude podporovať zachovanie kvality vzťahov a spolupráce s prevzatím veľkej 

väčšiny klimatickej, energetickej a environmentálnej legislatívy EÚ zo strany Spojeného 

kráľovstva. SR bude taktiež podporovať rámec pre včasné, transparentné, predikovateľné 

a udržateľné určovanie (rekalibráciu) národných záväzkov, ako aj prípadnú modifikáciu 

existujúceho, resp. vytváranie nového vhodného inštrumentária pre napomáhanie ich plnenia.   

V oblasti boja proti klimatickým zmenám očakávame dopad najmä z pohľadu plnenia 

stanovených klimaticko-energetických cieľov na úrovni EÚ28, ku ktorým sme sa zaviazali 

na medzinárodnej úrovni. V prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bude nevyhnutné 

analyzovať platnosť národne definovaných príspevkov (NDCs) zaregistrovaných ako spoločný 

záväzok EÚ (vo formáte EÚ 28, t.j. vrátane Spojeného kráľovstva), rekalibrovať záväzok a 

schváliť a zaregistrovať nový NDC (vo formáte EÚ 27) za účelom implementácie Parížskej 

dohody. Pri prípadnej rekalibrácii pôvodného NDC je rizikom navýšenie národných 

klimatických cieľov SR bez zodpovedajúcich nástrojov a finančných prostriedkov na ich 

dosiahnutie. Obdobná situácia je aj v iných oblastiach, ktoré pokrývajú rôzne medzinárodné 

dohody, napr. v oblasti ochrany ovzdušia a dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia 



prechádzajúcom hranicami štátov, Viedenského dohovoru o látkach poškodzujúcich ozónovú 

vrstvu a prislúchajúcich protokoloch, atď.  

Poľnohospodárstvo: 

V súčasnosti nie je možné kvantifikovať vplyv brexitu na financovanie Spoločnej 

poľnohospodárskej politiky, výrazne však ovplyvní jej podobu po roku 2020, najmä po 

finančnej stránke. Pre SR je zásadné, aby neboli ovplyvnené dohodnuté finančné rámce na 

obdobie 2014-2020.  

V oblasti neharmonizovanej potravinovej legislatívy je možné očakávať ustanovenie 

špecifických požiadaviek na import/export tovaru z/do Spojeného kráľovstva/členského štátu 

EÚ (zánik klauzuly vzájomného uznávania). 

Oblasť audiovízie: 

V audiovizuálnom a filmovom sektore má Spojené kráľovstvo dominantnú pozíciu  

v rámci EÚ, aj vďaka jednotnému audiovizuálnemu trhu založenému okrem iného na smernici 

o audiovizuálnych mediálnych službách a programe Kreatívna Európa. V Spojenom kráľovstve 

má sídlo pomerne vysoký podiel zahraničných audiovizuálnych služieb dostupných v SR – 

najmä tematické televízne kanály a veľké medzinárodné služby na požiadanie. Ak nebudú na 

spoločnosti zo Spojeného kráľovstva uplatňované základné právne predpisy EÚ, môže byť 

ohrozená základná minimálna ochrana divákov vrátane maloletých, pravidlá reklamy, ochrana 

proti podnecovaniu k nenávisti a pod.  

SR bude podporovať zabezpečenie dostatočných nástrojov pre ČŠ v súvislosti  

s audiovizuálnymi službami sídliacimi aj po brexite v Spojenom kráľovstve a zároveň 

zabezpečiť minimálnu úroveň ochrany spotrebiteľov (vrátane maloletých). Vzhľadom na 

dominantnú pozíciu Spojeného kráľovstva v audiovizuálnom a filmovom sektore bude 

potrebné taktiež zabrániť selektívnemu výberu slobodného prístupu Spojeného kráľovstva na 

jednotný trh v týchto oblastiach. SR bude podporovať prostriedky na zabránenie nerovnocennej 

hospodárskej súťaže z dôvodu neaplikácie minimálnych EÚ pravidiel (napr. pravidlá štátnej 

pomoci, smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) v Spojenom kráľovstve pre 

audiovizuálne mediálne služby a systémy štátnej podpory zahraničných filmových produkcií).  

  

  

Študentská mobilita, uznávanie dokladov o vzdelávaní: 

Uvedená oblasť súvisí s otázkou voľného pohybu osôb medzi EÚ a Spojeným 

kráľovstvom a s tým spojenými podmienkami udeľovania povolenia na prechodný 

pobyt/povolenia na prácu v Spojenom kráľovstve pre študenta/žiaka vyslaného na výkon stáže 

v rámci programu EÚ. Počas rokovaní o brexite bude potrebné zaoberať sa osobitnými 

podmienkami pohybu osôb pre účastníkov mobility v rámci programov EÚ v oblasti 

vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Je možná zmena podmienok pre mobilitu študentov 



vysokých škôl, stáže žiakov stredných odborných škôl  a výskumné mobility.  V oblasti 

uznávania dokladov o odborných kvalifikáciách bude SR podporovať zachovanie kvality 

súčasného stavu. Pri uznávaní dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií v automatickom 

režime prišlo k zosúladeniu minimálnych požiadaviek na odbornú prípravu (pre povolania 

architekt, veterinárny lekár, lekár, zubný lekár, sestra, farmaceut a pôrodná asistentka), na 

základe ktorých je možné automaticky uznávať kvalifikácie odborníkov, čo zvyšuje mobilitu 

odborníkov, tak tých slovenských do zahraničia, ako aj naopak. 

1 
  

 
[1]   Vláda Spojeného kráľovstva predstavila aj tzv. White Paper základné priority pre nadchádzajúce rokovania  
s EÚ (2.2.2017). 
[2] V prípade, že je agenda európskych záležitostí v pôsobnosti odboru, ktorý v rámci organizačnej štruktúry nie 

je súčasťou sekcie a je v priamej riadiacej pôsobnosti vedenia ministerstva, zasadnutí sa zúčastňuje príslušný 

vedúci zamestnanec. 
[3] Rozhodnutie Rady v zmysle článku 218 ods. 3 ZFEÚ poverujúce začiatkom rokovaní, t. j. nelegislatívny akt. 

[4] Návrh usmernení Európskej rady bol pripravovaný na rokovaniach šerpov (11.4 a 24.4.), Coreper (26.4.) 

a GAC (27.4.). Finálne znenie usmernení bude predložené na schválenie na mimoriadnom samite Európskej rady 
k čl. 50 dňa 29.4.2017.   
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http://www.rokovania.sk/html/m_Mater-Dokum-208180.html#_ftnref2
http://www.rokovania.sk/html/m_Mater-Dokum-208180.html#_ftnref3
http://www.rokovania.sk/html/m_Mater-Dokum-208180.html#_ftnref4


Doložka vybraných vplyvov 

1.       Základné údaje 
Názov materiálu  

Príprava Slovenskej republiky na rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska 

z Európskej únie, zriadenie Medzirezortnej koordinačnej skupiny na rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva 

Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a schválenie jej štatútu       
Predkladateľ (a spolupredkladateľ) 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

Charakter predkladaného materiálu 

☒ Materiál nelegislatívnej povahy 

☐ Materiál legislatívnej povahy 

☐ Transpozícia práva EÚ 

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov: 

Termín začiatku a ukončenia PPK - 

Predpokladaný termín predloženia na MPK* - 

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR* 26.4.2017 

  

2.       Definícia problému 
Materiál je predkladaný ako iniciatívny, ktorého potreba vyplynula z aktuálneho politického vývoja.  

3.       Ciele a výsledný stav 
Cieľom materiálu je definovať politické východiská a najdôležitejšie priority vlády SR v prípravnej fáze rokovaní 

na úrovni EÚ (Európska rada a Rada pre všeobecné záležitosti) s dôrazom na minimalizáciu dopadov na občanov 

a ekonomiku SR. Materiál upravuje tiež vnútroštátny koordinačný mechanizmus vlády SR, ktorého cieľom je 

nastaviť pravidelný medzirezortný dialóg s cieľom dosiahnuť efektívnu súčinnosť rezortov pri príprave stanovísk 

SR a vzájomnú informovanosť o aktuálnom vývoji. 
4.       Dotknuté subjekty 

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ bude mať na SR priame i nepriame dopady, ktoré v súčasnej fáze nie je 

možné presne určiť. Rovnako nie je možné ani spoľahlivo vymedziť konkrétne subjekty, ktoré budú rokovaniami 

priamo dotknuté.  
5.       Alternatívne riešenia 

Nenavrhujú sa.  

6.       Vykonávacie predpisy 
Predpokladá sa prijatie/zmena  vykonávacích predpisov? ☐  Áno ☒  Nie 

  

7.       Transpozícia práva EÚ  
- 

8.       Preskúmanie účelnosti** 
- 



* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo 

Plánu        legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.  

** nepovinné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VYHODNOTENIE MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO 

KONANIA 
  

Príprava Slovenskej republiky na rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej 

Británie a Severného Írska z Európskej únie, zriadenie Medzirezortnej koordinačnej 

skupiny na rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného 

Írska z Európskej únie a schválenie jej štatútu 

  

Spôsob pripomienkového konania   

Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných 38 /0 

Počet vyhodnotených pripomienok 38 

    

Počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných 24 /0 

Počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných 12 /0 

Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných 2 /0 

    

Rozporové konanie (s kým, kedy, s akým výsledkom)   

Počet odstránených pripomienok   

Počet neodstránených pripomienok   

  
Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov 
  

Č. Subjekt 
Pripomienky 

do termínu 

Pripomienky 

po termíne 

Nemali 

pripomienky 

Vôbec 

nezaslali 

1. Asociácia zamestnávatelských 

zväzov a združení Slovenskej 

republiky 

1 (1o,0z) 0 (0o,0z)     

2. Generálna prokuratúra Slovenskej 

republiky 

4 (4o,0z) 0 (0o,0z)     

3. Ministerstvo dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky 

4 (4o,0z) 0 (0o,0z)     

4. Ministerstvo financií Slovenskej 

republiky 

2 (2o,0z) 0 (0o,0z)     

5. Ministerstvo hospodárstva 

Slovenskej republiky 

2 (2o,0z) 0 (0o,0z)     

6. Ministerstvo kultúry Slovenskej 

republiky 

6 (6o,0z) 0 (0o,0z)     



7. Ministerstvo obrany Slovenskej 

republiky 

4 (4o,0z) 0 (0o,0z)     

8. Ministerstvo pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky 

1 (1o,0z) 0 (0o,0z)     

9. Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky 

1 (1o,0z) 0 (0o,0z)     

10. Ministerstvo spravodlivosti 

Slovenskej republiky 

1 (1o,0z) 0 (0o,0z)     

11. Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky 

1 (1o,0z) 0 (0o,0z)     

12. Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky 

4 (4o,0z) 0 (0o,0z)     

13. Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky 

1 (1o,0z) 0 (0o,0z)     

14. Národná banka Slovenska 1 (1o,0z) 0 (0o,0z)     

15. Protimonopolný úrad Slovenskej 

republiky 

1 (1o,0z) 0 (0o,0z)     

16. Úrad jadrového dozoru Slovenskej 

republiky 

1 (1o,0z) 0 (0o,0z)     

17. Úrad pre normalizáciu, metrológiu 

a skúšobníctvo Slovenskej 

republiky 

1 (1o,0z) 0 (0o,0z)     

18. Úrad podpredsedu vlády 

Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu 

1 (1o,0z) 0 (0o,0z)     

19. Úrad priemyselného vlastníctva 

Slovenskej republiky 

1 (1o,0z) 0 (0o,0z)     

20. Úrad geodézie, kartografie a 

katastra Slovenskej republiky 

0 (0o,0z) 0 (0o,0z) x   

21. Štatistický úrad Slovenskej 

republiky 

0 (0o,0z) 0 (0o,0z) x   



22. Ministerstvo zahraničných vecí a 

európskych záležitostí Slovenskej 

republiky 

0 (0o,0z) 0 (0o,0z)   x 

23. Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej 

republiky 

0 (0o,0z) 0 (0o,0z)   x 

24. Úrad vlády Slovenskej republiky 0 (0o,0z) 0 (0o,0z)   x 

25. Úrad pre verejné obstarávanie 0 (0o,0z) 0 (0o,0z)   x 

26. Správa štátnych hmotných rezerv 

Slovenskej republiky 

0 (0o,0z) 0 (0o,0z)   x 

27. Národný bezpečnostný úrad 0 (0o,0z) 0 (0o,0z)   x 

28. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej 

republiky 

0 (0o,0z) 0 (0o,0z)   x 

29. Najvyšší súd Slovenskej republiky 0 (0o,0z) 0 (0o,0z)   x 

30. Národná rada Slovenskej republiky 0 (0o,0z) 0 (0o,0z)   x 

31. Kancelária Ústavného súdu 

Slovenskej republiky 

0 (0o,0z) 0 (0o,0z)   x 

32. Kancelária prezidenta Slovenskej 

republiky 

0 (0o,0z) 0 (0o,0z)   x 

33. Odbor aproximácie práva sekcie 

vládnej legislatívy Úradu vlády SR 

0 (0o,0z) 0 (0o,0z)   x 

34. Slovenská poľnohospodárska a 

potravinárska komora 

0 (0o,0z) 0 (0o,0z)   x 

35. Združenie miest a obcí Slovenska 0 (0o,0z) 0 (0o,0z)   x 

36. Splnomocnenec vlády Slovenskej 

republiky pre rómske komunity 

0 (0o,0z) 0 (0o,0z)   x 

37. Konfederácia odborových zväzov 

Slovenskej republiky 

0 (0o,0z) 0 (0o,0z)   x 

38. Republiková únia zamestnávateľov 0 (0o,0z) 0 (0o,0z)   x 



39. Úrad pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou 

0 (0o,0z) 0 (0o,0z)   x 

40. Konferencia biskupov Slovenska 0 (0o,0z) 0 (0o,0z)   x 

  Spolu 38 (38o,0z) 0 (0o,0z)     

Vyhodnotenie vecných pripomienok je uvedené v tabuľkovej časti. 

  

Vysvetlivky  k použitým skratkám v tabuľke: 

O – obyčajná A – akceptovaná 

Z – zásadná N – neakceptovaná 

  ČA – čiastočne akceptovaná 
  



  

Subjekt Pripomienka Typ Vyh. Spôsob vyhodnotenia 

AZZZ SR 
materiálu 

AZZZ SR nemá pripomienky 
O A Bez pripomienok.  

GPSR 

3. K návrhu uznesenia vlády 

Keďže jednou z prioritných oblastí záujmu 

je justičná spolupráca v trestných veciach, 

považujeme za nevyhnutné, aby súčasťou 

koordinačných a súčinnostných 

mechanizmov bola aj Generálna 

prokuratúra Slovenskej republiky. Z 

uvedeného dôvodu navrhujeme doplniť 

uznesenie vlády o odporúčanie na 

poskytovanie súčinnosti vo vzťahu ku 

generálnemu prokurátorovi Slovenskej 

republiky (napríklad v novom bode D. 

návrhu uznesenia).  

O ČA 

V zmysle štatútu bude 

GP SR prizývaná na 

rokovania 

Medzirezortnej 

koordinačnej skupiny v 

prípade potreby. 

GPSR 

1. K časti 3.2. Priority vlády SR (str. 8) 

Na strane 8 navrhujeme vypustiť 

predposledný odsek, pretože je duplicitný s 

poslednou vetou predchádzajúceho odseku. 

O A 
Text upravený v zmysle 

pripomienky.  

GPSR 

4. K návrhu štatútu 

Problematika justičnej spolupráce v 

trestných veciach sa priamo týka vecnej 

pôsobnosti prokuratúry Slovenskej 

republiky. Z tohto dôvodu je nevyhnutná 

permanentná komunikácia a koordinácia 

postojov a stanovísk Slovenskej republiky 

v danej oblasti s Generálnou prokuratúrou 

Slovenskej republiky, čo odôvodňuje jej 

zaradenie do medzirezortnej skupiny nielen 

ad hoc, ale v rámci kontinuálneho 

pôsobenia v takejto skupine. V tomto 

kontexte navrhujeme upraviť návrh 

predloženého štatútu.  

O ČA 

V zmysle štatútu bude 

GP SR prizývaná na 

rokovania 

Medzirezortnej 

koordinačnej skupiny v 

prípade potreby. 

GPSR 
2. K časti 3.3. Predpokladané dopady na 

jednotlivé sektory „Justičná spolupráca 

(v civilných a trestných veciach)“ (str. 

O ČA 
Materiál bol upravený v 

zmysle komunikácie s 

MS SR a GP SR 



12) 

Vo vzťahu k právnym aktom Európskej 

únie, ktoré upravujú oblasť justičnej 

spolupráce v trestných veciach, je zrejmé, 

že tieto sú aplikovateľné výlučne medzi 

členskými štátmi Európskej únie. 

Vzhľadom na túto skutočnosť sa tieto 

právne akty momentom nadobudnutia 

platnosti príslušného aktu, ktorým Spojené 

kráľovstvo vystúpi z Európskej únie, 

prestanú uplatňovať vo vzťahu medzi 

členskými štátmi Európskej únie a 

Spojeným kráľovstvom. To isté platí o 

medzinárodných zmluvách prijatých medzi 

členskými štátmi Európskej únie, keďže 

ich subjektmi môžu byť iba tie štáty, ktoré 

sú súčasne členskými štátmi Európskej 

únie. Z hľadiska právnej istoty a jasného 

vymedzenia právnych vzťahov by bolo 

vhodné aj v právnych aktoch upravujúcich 

vystúpenie Spojeného kráľovstva z 

Európskej únie upraviť klauzulu, ktorá by 

stanovila, že nadobudnutím platnosti týchto 

aktov sa vo vzájomných vzťahoch medzi 

členskými štátmi a Spojeným kráľovstvom 

uplatňujú medzinárodné zmluvy, ktorými 

boli viazané členské štáty a Spojené 

kráľovstvo pred nadobudnutím platnosti 

právnych aktov, ktoré ich nahrádzali a 

vyplývali z legislatívy Európskej únie. 

Nepovažujeme za vhodné ani právne 

možné, aby právne nástroje určené 

výhradne členským štátom EÚ boli 

uplatňované na základe akéhokoľvek 

mechanizmu vo vzťahu k nečlenským 

štátom EÚ. Takúto možnosť považujeme z 

právneho hľadiska za vylúčenú. Prípadné 

zjednodušenie spolupráce v jednotlivých 

oblastiach možno akceptovať len na novom 

právnom základe, t.j. na základe budúcich 

medzinárodných zmlúv prijatých 

štandardným spôsobom medzi EÚ a tretím 

nasledovne: "Justičná 

spolupráca (v civilných 

a trestných veciach): 

Spojené kráľovstvo má 

záujem zachovať 

právnu istotu a 

vzájomnú spoluprácu v 

oblastiach, ktoré sú pre 

Spojené kráľovstvo 

kľúčové, najmä pokiaľ 

ide o oblasť 

vzájomného uznávania 

súdnych rozhodnutí. 

Uvedené chce docieliť 

prostredníctvom 

preklopenia nariadení v 

oblasti justičnej 

spolupráce v civilných 

veciach do 

vnútroštátneho práva a 

vyjednaním nových 

dohôd s EÚ 

upravujúcich túto 

oblasť. Viaceré oblasti 

pokrývajú 

medzinárodné zmluvy, 

avšak spolupráca 

výlučne na ich základe 

by bola časovo aj 

finančne náročnejšia. V 

prípade budúcej dohody 

EÚ - Spojené 

kráľovstvo bude 

potrebné dohliadnuť na 

to, aby bol nástroj 

vyvážený, aby 

doterajšie procesné 

záruky a postupy boli 

dodržané. V oblasti 

trestného práva možno 

očakávať zhoršenie 

spolupráce s justičnými 



štátom. Možno zvážiť i riešenie, ktoré bolo 

zvolené v justičnej oblasti vo vzťahu k 

Nórsku a Islandu, avšak ani tento 

mechanizmus nezabezpečuje možnosť 

uplatňovania zásady vzájomného 

uznávania vo vzájomných vzťahoch. 

Zásadnou zmenou oproti súčasnému stavu 

bude v oblasti justičnej spolupráce v 

trestných veciach nahradenie postupov na 

základe vzájomného uznávania 

štandardnými postupmi medzinárodnej 

spolupráce v trestných veciach. V tejto 

oblasti teda predpokladáme návrat k 

spolupráci na základe príslušných 

medzinárodných zmlúv. V rámci negociácií 

je vhodné zamerať sa na riešenie 

prechodného stavu (t.j. ako postupovať vo 

vzťahu k zaslaným 

rozhodnutiam/žiadostiam podľa únijných 

predpisov po nadobudnutí platnosti 

právnych aktov, na základe ktorých 

Spojené kráľovstvo vystúpi z Európskej 

únie). Žiadosti a rozhodnutia zasielané 

podľa predpisov prijatých v EÚ nebudú 

spĺňať štandardy vyžadované podľa 

medzinárodných zmlúv. Môže to mať 

zásadný dopad napríklad na osoby, ktorých 

osobná sloboda bola obmedzená na základe 

európskeho zatýkacieho rozkazu, ktorý 

vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ 

prestane mať právne účinky. V danom 

prípade sa javí nevyhnutné pred dátumom 

nadobudnutia platnosti právneho aktu, 

ktorým Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ, 

identifikovať všetky prípady osôb, ktorým 

bola takto obmedzená osobná sloboda (a to 

tak v Spojenom kráľovstve, ako aj v 

Slovenskej republike) a ku dňu vystúpenia 

ich nahradiť žiadosťami o vydanie. Z 

pohľadu právnej úpravy Slovenskej 

republiky je táto skutočnosť mimoriadne 

dôležitá, pretože postupy v rámci EÚ a 

orgánmi a s orgánmi 

činnými v trestnom 

konaní. SR sa bude 

usilovať o 

minimalizáciu 

negatívnych dopadov 

brexitu na spoluprácu so 

Spojeným kráľovstvom. 

SR podporuje zotrvanie 

Spojeného kráľovstva v 

Eurojuste v pozícii 

tretieho štátu a je 

otvorená rokovaniam o 

alternatívnych 

postupoch k 

Európskemu 

zatýkaciemu rozkazu. 

Viaceré oblasti justičnej 

spolupráce v trestných 

veciach pokrývajú 

medzinárodné zmluvy, i 

keď spolupráca výlučne 

na ich základe by bola 

časovo aj finančne 

náročnejšia, čo by sa 

prejavilo najmä v 

oblasti vydávania osôb, 

ktoré bolo výrazne 

zjednodušené 

európskym zatýkacím 

rozkazom 

uplatňovaným iba 

medzi členskými štátmi 

EÚ. Podriadenie sa 

resp. primerané 

zohľadňovanie 

judikatúry Súdneho 

dvoru EÚ je pre 

justičnú spoluprácu 

esenciálne. SR sa bude 

usilovať o hľadanie 

takých riešení, ktoré 



mimo EÚ sú upravené odlišnými právnymi 

nástrojmi a teda vychádzajú z iného 

právneho základu. To platí pre všetky 

nástroje vzájomného uznávania. V oblasti 

právnej pomoci v zásade dôjde len k zmene 

právneho základu, čo neovplyvní výkon 

samotných dožiadaní (keďže existujúce 

medzinárodné zmluvy v zásade spoluprácu 

pokrývajú). Toto sa netýka postupov podľa 

existujúcich nástrojov vzájomného 

uznávania, ktoré budú musieť byť 

nahradené – a to aj v rámci prebiehajúceho 

výkonu – štandardnou žiadosťou o právnu 

pomoc. V najčastejšie využívaných 

inštitútoch medzinárodnej spolupráce však 

pri návrate k uplatňovaniu medzinárodných 

zmlúv nedôjde k zásadným zmenám okrem 

vydávania osôb, kde nebude v budúcnosti 

možné vydanie slovenského občana do 

Spojeného kráľovstva (vydanie 

slovenského občana je možné iba do iného 

členského štátu Európskej únie a tento 

princíp by mal zostať zachovaný aj do 

budúcnosti, pretože otvorenie tejto 

možnosti vo vzťahu k jednému štátu by 

mohlo mať neželaný dopad aj vo vzťahu k 

záujmu iných štátov na vydávaní občanov). 

Ďalšou výraznou zmenou, ktorá však 

primárne negatívne postihne Spojené 

kráľovstvo, je výmena informácií z 

registrov trestov, keďže sa nebude 

uplatňovať nástroj únijného práva. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti 

navrhujeme uplatniť v texte nasledovné 

zmeny: a) na strane 12 v poslednom odseku 

navrhujeme vypustiť vetu: „SR sa bude 

usilovať o čo najmenší posun oproti 

súčasnému štandardu spolupráce s UK.“ 

Nevidíme dôvod pre takto formulovanú 

pozíciu SR. Niektoré nástroje vzájomného 

uznávania predstavujú komplikovanejšiu 

spoluprácu ako štandardné medzinárodné 

budú v záujme 

príslušných justičných 

orgánov a umožnia v 

budúcnosti 

zefektívnenie justičnej 

spolupráce medzi 

členskými štátmi EÚ a 

Spojeným kráľovstvom 

ako tretím štátom na 

novom právnom 

základe."  



zmluvy. Slovenská republika by nemala 

mať záujem na uplatňovaní vzájomného 

uznávania, pretože by išlo o popretie 

základného princípu, že nečlenské štáty 

nemôžu využívať benefity dostupné 

členským štátom EÚ; b) na strane 13 (prvý 

odsek) navrhujeme vypustiť časť 

predposlednej vety za čiarkou: „i keď 

spolupráca výlučne na ich základe by bola 

časovo aj finančne náročnejšia“. Uvedené 

vyjadrenie je čiastočne pravdivé v zásade 

len v oblasti vydávania osôb, kde pri 

návrate k extradičnému režimu možno 

predpokladať predĺženie konania. Podobne 

môže byť časovo náročnejšia výmena 

údajov z registrov trestov. V žiadnej inej 

oblasti v súčasnosti nepredpokladáme 

negatívne dopady týkajúce sa časového 

alebo finančného hľadiska ani po návrate k 

uplatňovaniu medzinárodných zmlúv; c) na 

strane 13 navrhujeme doplniť nasledovný 

text: „SR sa bude usilovať o hľadanie 

takých riešení, ktoré budú v záujme 

príslušných justičných orgánov a umožnia 

v budúcnosti zefektívnenie justičnej 

spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a 

Spojeným kráľovstvom ako tretím štátom 

na novom právnom základe.“.  

MDaVSR 

vlastnému materiálu 

V bode 2.2. v Štruktúre navrhovaného 

mechanizmu pre brexit na národnej úrovni 

žiadame za každý výraz „generálnych 

riaditeľov“ doplniť výraz „a riaditeľov“. 

Vzhľadom na novú organizačnú štruktúru 

MDV SR, platnú od 1. 4. 2017, je agenda 

európskych záležitostí a medzinárodných 

vzťahov vykonávaná na úrovni riaditeľa 

odboru.  

O ČA 

Členmi Medzirezortnej 

pracovnej skupiny pre 

brexit na úrovni 

generálnych riaditeľov 

sú zástupcovia rezortov 

na úrovni generálnych 

riaditeľov. V prípade, 

že organizačná štruktúra 

rezortu zaraďuje agendu 

európskych záležitostí 

inak, stretnutí sa 

zúčastní príslušný 

vedúci zamestnanec. 



MDaVSR 

vlastnému materiálu 

V bode 3.2. v druhom odseku žiadame 

vypustiť vetu „Z vecného hľadiska budú 

pre SR prioritnými....“, z dôvodu duplicity 

vety, ktorá je opätovne uvedená v 

nasledujúcom odseku. 

O A 
Text bol upravený v 

zmysle pripomienky.  

MDaVSR 

vlastnému materiálu 

V bode 3.3. Doprava a telekomunikácie 

žiadame v prvej vete odstrániť slovo 

„leteckú“ a za prvú vetu tejto časti doplniť 

nasledovný text ako samostatný odsek: „V 

oblasti civilného letectva závisí prípadný 

dosah vystúpenia UK od dohodnutého 

spôsobu spolupráce medzi EÚ a UK. V 

prípade dohody o prístupe UK na spoločný 

európsky trh SR nepredpokladá 

komplikácie, a to vzhľadom na 

medzinárodný charakter civilného letectva. 

V opačnom prípade budú vzťahy pre oblasť 

civilného letectva medzi SR a UK riešené 

na bilaterálnej úrovni.“ 

O ČA 

Text bol upravený v 

zmysle pripomienky, 

okrem poslednej vety, 

nakoľko SR podporuje 

dohodu na úrovni EÚ-

UK. 

MDaVSR 

Príloha č. 1 

V Článku 3 žiadame doplniť chýbajúcu 

zarážku pri ministerstve dopravy a zároveň 

žiadame aktualizovať názov na 

Ministerstvo dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky. 

O A 

Text doplnený a 

aktualizovaný v zmysle 

pripomienky. 

MFSR 

Vlastnému materiálu 

Navrhujeme vypustiť v časti 3.3. 

Predpokladané dopady na jednotlivé 

sektory, Oblasť audiovízie, v druhom 

odseku slová „všeobecné daňové pravidlá“ 

s odôvodnením, že daňová problematika je 

riešená v časti Finančný a daňový sektor a 

z hľadiska kompetencií neodporúčame 

prepájať jednotlivé problematiky. 

O A 
Text bol upravený v 

zmysle pripomienky. 

MFSR 
Prílohe č. 1  

Štatút Medzirezortnej koordinačnej 

skupiny, článok 4, odsek 15: navrhujeme 

O ČA 
Text doplnený 

nasledovne: „a to do 

piatich pracovných dní 



vložiť na koniec vety dodatok: „a to do 

štyroch pracovných dní od dátumu 

rokovania koordinačnej skupiny“. 

od dátumu rokovania 

koordinačnej skupiny“. 

MHSR 

doložke vybraných vplyvov 

Odporúčame doplniť informáciu do časti 

„4. Dotknuté subjekty“. 

O A 

Text bol upravený v 

zmysle pripomienky a 

bol vložený text: 

"Vystúpenie Spojeného 

kráľovstva z EÚ bude 

mať na SR priame i 

nepriame dopady, ktoré 

v súčasnej fáze nie je 

možné presne určiť. 

Rovnako nie je možné 

ani spoľahlivo 

vymedziť konkrétne 

subjekty, ktoré budú 

rokovaniami priamo 

dotknuté."  

MHSR 

materiálu 

Vlastný materiál, strana 8, bod 14 - 

navrhujeme znenie: „Ambiciózna dohoda o 

voľnom obchode, ktorej uzatvorenie 

navrhuje Spojené kráľovstvo, nemôže byť 

totožná s participáciou na vnútornom trhu. 

Výsledné nastavenie budúcich 

hospodárskych vzťahov medzi EÚ a 

Spojeným kráľovstvom by malo okrem 

oblasti obchodu zaistiť 

akceptovateľné/uspokojivé riešenia aj v 

oblasti hospodárskej súťaže, štátnej pomoci 

a ochrany proti nekalej súťaži najmä v 

oblasti daňového, sociálneho, 

environmentálneho dumpingu.“ 

Zdôvodnenie: Je potrebné oddeliť budúcu 

FTA/DVO od ostatných ekonomických 

záležitostí, ktoré nepatria do agendy 

zahraničný obchod.  

O A 
Text bol upravený v 

zmysle pripomienky.  



MKSR 

Vlastný materiál  

Na str. 2 v poslednom riadku odporúčame 

nahradiť slovo "dlhšie" slovom "dlhšej".  

O A 
Text bol upravený v 

zmysle pripomienky.  

MKSR 

Vlastný materiál  

V časti 3.2. na str. 8 odporúčame v treťom 

odseku v druhom riadku nahradiť slovo 

"EÚ" slovom "UK".  

O A 
Text bol upravený v 

zmysle pripomienky.  

MKSR 

Vlastný materiál- časť 3.3.  

V časti 3.3. Predpokladané dopady na 

jednotlivé sektory- oblasť audiovízie- 

navrhujeme v prvom odseku v druhej vete 

slová "V UK má sídlo 37% zo 

zahraničných" nahradiť slovami "V UK má 

sídlo pomerne vysoký podiel 

zahraničných". Odôvodnenie: Navrhujeme 

uviesť v texte všeobecnejšiu formuláciu, 

keďže tento údaj sa môže časom zmeniť.  

O A 
Text bol upravený v 

zmysle pripomienky.  

MKSR 

Príloha č. 1  

V čl. 2 ods. 6 písm. c) odporúčame 

nahradiť slovo "adväznosť" slovom 

"nadväznosť".  

O A 
Text upravený v zmysle 

pripomienky. 

MKSR 

Príloha č. 1  

V čl. 3 ods. 1 písm. b) odporúčame uviesť 

aktuálny názov ministerstva.  

O A 
Text upravený v zmysle 

pripomienky. 

MKSR 

Vlastný materiál  

V materiáli sa používa výraz "Spojené 

kráľovstvo" aj výraz "UK" (napríklad str. 1 

predposledný odsek), avšak bez zavedenia 

tejto skratky. Vzhľadom na uvedené 

odporúčame pri prvýkrát použitom výraze 

"Spojené kráľovstvo" zaviesť príslušnú 

skratku, ktorá sa bude dôsledne používať v 

ďalšom texte.  

O A 

Text upravený v zmysle 

pripomienky, 

využívanie termínu 

„Spojené kráľovstvo“ je 

náležite vysvetlené v 

predkladacej správe a 

vo vlastnom materiáli. 

MOSR 

uzneseniu materiálu 

nakoľko nie je jasne z celkového materiálu 

na základe čoho a na účel akého úkonu sa 

má predložiť a odôvodniť materiál vo 

Výbore Národnej rady Slovenskej 

O ČA 

Materiál je do Výboru 

NR SR pre európske 

záležitosti predkladaný 

na základe ustanovenia 

čl. 1 ods. 1 ústavného 



republiky pre európske záležitosti, 

odporúčame doplniť do uznesenia pri 

doložke vykonajú aj doložku „Na vedomie: 

predseda Výboru Národnej rady Slovenskej 

republiky pre európske záležitosti“. 

Uvedeným postupom by sa tak realizovalo 

aj ustanovenie čl. 1 ods. 1 ústavného 

zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci 

Národnej rady Slovenskej republiky a 

vlády Slovenskej republiky v záležitostiach 

Európskej únie, podľa ktorého vláda SR 

informuje NR SR o ostatných 

záležitostiach súvisiacich s členstvom SR v 

Európskej únii (citované ustanovenie 

predpokladá predkladanie Národnej rade 

SR zo strany vlády SR návrhy právne 

záväzných aktov a iných aktov Európskych 

spoločenstiev a Európskej únie, z čoho je 

zjavné že materiál „Príprava Slovenskej 

republiky na rokovania o vystúpení 

Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a 

Severného Írska z Európskej únie....“ 

nespĺňa charakter dokumentu, ktorý sa má 

na základe citovaného ustanovenia 

predložiť Národnej rade SR). V prípade, že 

je na uvedený postup iný právny podklad, 

odporúčame ho lepšie objasniť v rámci 

predkladacej správy.  

zákona č. 397/2004 Z. 

z. o spolupráci 

Národnej rady 

Slovenskej republiky a 

vlády Slovenskej 

republiky v 

záležitostiach Európskej 

únie, podľa ktorého 

vláda SR informuje NR 

SR o ostatných 

záležitostiach 

súvisiacich s členstvom 

SR v Európskej únii.  

MOSR 

návrhu zriadenia Medzirezortnej 

koordinačnej skupiny 

pre prípravu Slovenskej republiky na 

rokovania o vystúpení Spojeného 

kráľovstva Veľkej Británie a Severného 

Írska z Európskej únie všeobecne: 

odporúčame zvážiť názov poradného 

orgánu s ohľadom na ustanovenie § 2 ods. 

2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 

činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších 

predpisov, v rámci ktorého predpoklady, že 

pôjde o rady. T. j. názov tohto poradného 

O N 

Medzirezortná 

koordinačná skupina 

nebude poradným 

orgánom vlády SR. 



orgánu by v zmysle zákona č. 575/2001 Z. 

z. mohol byť napr. Rada vlády SR pre 

koordináciu prípravy SR na rokovania o 

vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej 

Británie a Severného Írska z Európskej 

únie. 

MOSR 

návrhu Štatútu Medzirezortnej 

koordinačnej skupiny 

pre prípravu Slovenskej republiky na 

rokovania o vystúpení Spojeného 

kráľovstva Veľkej Británie a Severného 

Írska z Európskej únie: v čl. 2 bod 5 sa 

ustanovuje, že „Koordinačná skupina v 

rámci svojich právomocí predkladá 

podnety, návrhy a odporúčania v otázkach 

týkajúcich sa prípravy Slovenskej 

republiky na vystúpenie Spojeného 

kráľovstva Veľkej Británie a Severného 

Írska z Európskej únie.“ Z ustanovenia 

však nie je zrejmé, komu majú byť 

podnety, návrhy a odporúčania adresované. 

O ČA 

Materiál čiastočne 

upravený v zmysle 

pripomienky. 

MOSR 

návrhu Štatútu Medzirezortnej 

koordinačnej skupiny 

skupiny pre prípravu Slovenskej republiky 

na rokovania o vystúpení Spojeného 

kráľovstva Veľkej Británie a Severného 

Írska z Európskej únie: v čl. 4 bod 5 

ustanovuje spôsob prijímaní rozhodnutí, 

stanovísk a odporúčaní (nie je určené k 

čomu, predpokladáme, že k materiálom v 

oblasti prípravy Slovenskej republiky na 

vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej 

Británie a Severného Írska z Európskej 

únie) a aký majú vzťah (účinky) tieto 

rozhodnutia, stanoviská a odporúčania k 

procesu koordinácie postupov pri príprave 

národných pozícií.  

O ČA 

Text čiastočne 

doplnený, prijímanie 

rozhodnutí, stanovísk a 

odporúčaní je súčasťou 

koordinácie príprav 

Slovenskej republiky na 

rokovania o vystúpení 

Spojeného kráľovstva 

Veľkej Británie a 

Severného Írska z 

Európskej únie.  

MPRVSR 
vlastnému materiálu  

Aj keď sa o potrebe presadenia pri 

vyjednávaní, aby neboli ovplyvnené 

O ČA 
Pripomienka bol 

čiastočne akceptovaná, 

okrem časti, ktorá sa 



dohodnuté finančné rámce na obdobie 

2014-2020, hovorí v časti 3.2. (Priority 

vlády, Finančné vyrovnanie), odporúčame 

rozšíriť časť 3.3. "Predpokladané dopady 

na jednotlivé sektory - Poľnohospodárstvo" 

(str. 14) nasledovne: "V súčasnosti nie je 

možné kvantifikovať vplyv brexitu na 

financovanie Spoločnej poľnohospodárskej 

politiky (SPP), výrazne však ovplyvní jej 

podobu po roku 2020, najmä po finančnej 

stránke. Pre SR je zásadné, aby neboli 

ovplyvnené dohodnuté finančné rámce na 

obdobie 2014-2020. Pokiaľ ide o obdobie 

po roku 2020, bude potrebné presadzovať, 

aby SPP zostala silnou a primerane 

financovanou aj po odchode UK. Pre lepšie 

vysporiadanie sa s finančnými dopadmi 

brexitu na politiku rozvoja vidieka bude 

potrebná vyššia pružnosť pre členské štáty 

v etape prípravy programov rozvoja 

vidieka. Okrem toho by mala byť pre 

členské štáty zabezpečená maximálna 

pružnosť v oblasti presunu finančných 

prostriedkov medzi piliermi SPP. SR by sa 

v kontexte brexitu a negociácií o novom 

VFR mala zasadiť okrem zachovania 

rozpočtu na SPP aj za vyrovnanie úrovne 

priamych platieb v jednotlivých členských 

štátoch EÚ." Text týkajúci sa 

neharmonizovanej potravinovej legislatívy 

môže zostať, ako je v materiáli uvedený.  

týka budúcich vzťahov 

EÚ a Spojeného 

kráľovstva. 

MPSVRSR 

K materiálu 

Navrhujeme na strane 12 materiálu v 

podnadpise, Zamestnanosť, sociálna 

politika a zdravie: „V oblasti voľného 

pohybu pracovníkov ..... (dôchodky v 

starobe, dávky v invalidite, pozostalostné 

dávky, dávky v súvislosti s pracovnými 

úrazmi a chorobami z povolania a 

nemocenské dávky)“. Doplniť za prvý 

odsek: V prípade, že rokovania medzi EU a 

O N 
SR podporuje dohodu 

na úrovni EÚ-UK. 



Veľkou Britániou nezabezpečia dohodu, 

ktorá by pokrývala všetky oblasti 

sociálneho zabezpečenia vrátane zdravotnej 

starostlivosti bude potrebné urýchlene 

uzatvoriť komplexnú zmluvu o sociálnom 

zabezpečení.  

MSSR 
celému materiálu 

bez pripomienok 
O A Bez pripomienok. 

MVSR 
 

bez pripomienok  
O A Bez pripomienok.  

MZSR 

celému materiálu  

navrhujeme používať skrátený tvar 

„Spojené kráľovstvo“ namiesto „UK“ tak, 

ako je to uvedené v predkladacej správe 

O A 
Text bol upravený v 

zmysle pripomienky.  

MZSR 

prílohe č. 1, čl. 2 ods. 6 písm. c)  

navrhujeme slovo „adväznosť“ nahradiť 

slovom „nadväznosť“ 

O A 
Text upravený v zmysle 

pripomienky. 

MZSR 

str. 12 materiálu v časti „Zamestnanosť, 

sociálna politika a zdravie 

navrhujeme text „Po vystúpení UK z EÚ 

nebude v UK platiť Európsky preukaz 

zdravotného poistenia, pri cestovaní bude 

potrebné zabezpečiť si komerčné poistenie 

liečebných nákladov (prípadne uhrádzať si 

zdravotnú starostlivosť aj v rozsahu 

neodkladnej a potrebnej zdravotnej 

starostlivosti v hotovosti v plnom rozsahu)“ 

nahradiť nasledovným textom: „Po 

vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ bude 

potrebné vyriešiť otázku vzájomného 

uhrádzania zdravotnej starostlivosti medzi 

občanmi ČS a Spojeného kráľovstva, 

minimálne v rozsahu neodkladnej 

zdravotnej starostlivosti, nakoľko platnosť 

Európskeho preukazu zdravotného 

poistenia sa na Spojené kráľovstvo už 

vzťahovať nebude. SR je otvorená 

rokovaniam EÚ so Spojených kráľovstvom 

o rozsahu a spôsobe vzájomného 

O ČA 
Čiastočne zapracované 

v zmysle pripomienky.  



uhrádzania čerpanej zdravotnej 

starostlivosti. Ak nedôjde k základnej 

dohode v tejto oblasti, bude potrebné pre 

občanov ČŠ pri pobyte v Spojenom 

kráľovstve zabezpečiť si komerčné 

poistenie liečebných nákladov (prípadne 

uhrádzať si zdravotnú starostlivosť aj v 

rozsahu neodkladnej a potrebnej zdravotnej 

starostlivosti v hotovosti v plnom rozsahu)“ 

MZSR 

str. 7 materiálu v časti „Politické 

východiská pre rokovania 

navrhujeme ukončiť jednotlivé body 

bodkou na konci vety. 

O A 
Text bol upravený v 

zmysle pripomienky.  

MŽPSR 

celemu materialu 

a) Dovoľujeme si upozorniť na určitú 

nezrovnalosť medzi materiálom, kde na 

strane 4 sa cituje, že „Úlohou 

Medzirezortnej koordinačnej skupiny pre 

brexit na úrovni štátnych tajomníkov je 

politická úroveň koordinácie na národnej 

úrovni a príprava národných pozícií pre 

rokovania na úrovni EÚ“ a samotným 

štatútom článok 2, odsek 6, písmeno c) kde 

sa cituje „koordináciu postupov pri 

príprave národných pozícií...“ t.j. už nie 

samotná príprava pozícií. Následne sa v 

samotnom dokumente cituje: „Vytvára sa 

tým platforma pre horizontálne strategické 

diskusie a priestor pre komunikáciu so 

sociálnymi partnermi, mimovládnym 

sektorom a akademickou obcou o 

národných pozíciách k priebehu a 

výsledkom rokovaní“. Podľa článku 4 

štatútu však nie je zjavné, či sa sociálny 

partneri, mimovládny sektor a akademická 

obec budú zúčastňovať, nakoľko ich účasť 

je iba v rovine „môžu sa v prípade potreby 

prizvať“. b) Zároveň úlohy citované pre 

Medzirezortnú pracovnú skupinu pre brexit 

na úrovni generálnych riaditeľov sú tie isté 

ako tie citované v štatúte pre 

O ČA 

A) Text čiastočne 

upravený v zmysle 

pripomienky, sociálni 

partneri, mimovládny 

sektor a akademická 

obec sa budú rokovaní 

Medzirezortnej 

koordinačnej skupiny 

zúčastňovať len v 

prípade potreby. B) Oba 

formáty sa venujú 

rovnakému obsahu, 

rozdielna je úroveň 

rozhodovania. C) V 

prípade schvaľovania 

inštrukcií týkajúcich sa 

agendy brexitu na 

úrovni COREPER bude 

postup prebiehať 

štandardným spôsobom. 

Zasielanie inštrukcií na 

rokovania PS je v gescii 

príslušného rezortu, 

rovnako tak bude i pri 

PS pre čl. 50, ktorej 

gestorom je MZVaEZ 

SR. Vzhľadom na 

prierezový charakter 



Medzirezortnú koordinačnú skupinu pre 

brexit na úrovni štátnych tajomníkov. Z 

uvedeného dôvodu by bolo dobré rozlíšiť 

pôsobnosť medzi uvedenými skupinami. c) 

Na strane 5 materiálu sa cituje „V 

kompetencii Task Force pre brexit bude aj 

koordinácia príprav a schvaľovania 

inštrukcií na rokovanie Pracovnej skupiny 

pre čl. 50 v Bruseli“. Dovoľujeme si 

upozorniť, že v zmysle materiálu „Systému 

tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a 

stavu koordinácie realizácie politík EÚ“, 

ktorý bol schválený uznesením vlády SR 

627/2013, sa vypracovávajú inštrukcie iba 

na rokovanie COREPERU, inštrukcie na 

rokovania na úrovni ANTICI a MERTENS 

a inštrukcie na zasadania zástupcov vlád 

členských štátov na okraj COREPER-u . 

Zároveň tieto schvaľuje iba Komisia pre 

európske záležitosti. Z uvedeného dôvodu 

by bolo dobré vyjasniť aj zapojenie 

Komisie pre európske záležitostí a 

zosúladiť postup s uvedeným materiálom z 

roku 2013. Predpokladáme, že pozície na 

rokovania pracovných skupín by mala 

schvaľovať príslušná Rezortná koordinačná 

skupina na MZVaEZ SR. d) Na strane 13 

materiálu do časti životné prostredie 

navrhujem pridať vetu “Obdobná situácia 

je aj v iných oblastiach, ktoré pokrývajú 

rôzne medzinárodné dohody napr. v oblasti 

ochrany ovzdušia a dohovoru o diaľkovom 

znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom 

hranicami štátov, Viedenského dohovoru o 

látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu a 

prislúchajúcich protokoloch resp. v iných 

medzinárodných dohovoroch. Zároveň 

vystúpenie UK z EÚ bude mať vplyv aj na 

vydávanie potrebných povolení 

vyplývajúcich z príslušných dohovor napr. 

CITES, preprava odpadu a i., kedy UK sa 

stane automaticky treťou krajinou, na ktorú 

agendy, ktorá bude 

predmetom zasadnutí 

PS pre čl. 50, bude 

súčinnosť všetkých 

zainteresovaných 

rezortov a subjektov 

nevyhnutná. D) Odkaz 

na vydávanie povolení 

nezapracovaný z 

dôvodu prílišnej 

detailnosti. E) Z 

materiálu je jasné, že 

pôsobnosť 

Medzirezortnej 

koordinačnej skupiny sa 

vzťahuje len na 

prípravu Slovenskej 

republiky na rokovania, 

ale už nie na následné 

rokovania o budúcich 

vzťahoch so Spojeným 

kráľovstvom. F) 

Medzirezortná 

koordinačná skupina 

priamo nepripravuje 

národné pozície, ale 

koordinuje postupy pri 

ich príprave. G) 

Medzirezortná 

koordinačná skupina 

priamo nepripravuje 

národné pozície, ale 

koordinuje postupy pri 

ich príprave. H) Text 

doplnený v zmysle 

pripomienky. I) Text 

doplnený v zmysle 

pripomienky. J) Text 

doplnený v zmysle 

pripomienky.  



sa budú vzťahovať iné pravidlá ako na 

krajiny EÚ“. e) K samotnému štatútu 

odporúčame jednoznačne definovať, čo je 

úlohou koordinačnej rady, pretože z návrhu 

štatútu nie je jednoznačne zrejmé, či jej 

pôsobnosť sa vzťahuje len na prípravu 

Slovenskej republiky na rokovania alebo aj 

na následné vystúpenie UK. V článku 1 sa 

cituje, že „štatút koordinačnej Rady 

upravuje postavenie, pôsobnosť....pre 

prípravu Slovenskej republiky na 

vystúpenie Spojeného kráľovstva...“ t.j. 

zdôrazniť, že sa jedná o „prípravu 

Slovenskej republiky na rokovania o 

vystúpení Spojeného kráľovstva...“. f) 

Samotný štatút a článok 2, odsek 4 

navrhujeme doplniť do druhej „a pripravuje 

národné pozície pre rokovania na úrovni 

EÚ“. g) Samotný štatút a článok 2, odsek 6, 

písmeno c doplniť „koordinácia postupov a 

príprava národných pozícií, osobitne 

súbežnosť a nadväznosť“. h) Samotný 

štatút a článok 3, odsek 1, upraviť 

číslovanie písmen a opraviť názov „štátny 

tajomník Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky“. i) Samotný štatút a 

článok 4, odsek 2 navrhujeme spresniť text, 

ako sa bude uskutočňovať poverovanie 

zástupcov t.j. predpokladáme písomnou 

formou. j) Samotný štatút a článok 4, odsek 

11 navrhujeme predĺžiť termín na zaslanie 

dokumentov z „najmenej 3 dni“ na 

„najmenej 5 dní“, aby sa rezorty mohli 

dôkladne pripraviť na uvedené dokumenty.  

NBS 
celému materiálu 

Bez pripomienok. 
O A Bez pripomienok.  

PMÚSR 
celému materiálu 

bez pripomienok 
O A Bez pripomienok.  

ÚJDSR Prílohe č. 1 

Odporúčame preformulovať znenie 
O A Ostatné ústredné orgány 

štátnej správy budú 



ustanovenia čl. 4 ods. 7 na „Koordinačná 

skupina podľa potreby alebo na návrh člena 

koordinačnej skupiny prizve na rokovanie 

ústredné orgány štátnej správy, […].“ 

Odôvodnenie: Navrhované znenie zdôrazní 

postavenie ostatných ústredných orgánov 

štátnej správy a iných potenciálne 

dotknutých subjektov pri prerokovávaní 

problematických okruhov, pri ktorých by z 

titulu svojej odbornosti, vecnej pôsobnosti 

a aktuálnej potreby medzirezortnej 

koordinačnej skupiny nemali byť 

opomenuté. 

prizývané na rokovania 

Medzirezortnej 

koordinačnej skupiny v 

prípade potreby alebo 

na návrh člena. 

ÚNMSSR 
celému materiálu 

bez pripomienok 
O A Bez pripomienok.  

ÚPPVII 

Vlastnému materiálu podkapitole 3.3 

V časti "Politika súdržnosti" odporúčame 

za prvú vetu vložiť tento odsek: "Očakáva 

sa, že negatívne dopady vystúpenia UK z 

EÚ sa môžu prejaviť už na konci 

súčasného programového obdobia pre 

politiku súdržnosti EÚ. V súvislosti s 

viacročným finančným rámcom EÚ na 

obdobie 2014 – 2020 sa predpokladá, že na 

roky 2019 a 2020 už nebude UK ďalej 

prispievať do rozpočtu EÚ, prípadne sa na 

rozpočte EÚ bude podieľať zníženou 

čiastkou. V takomto prípade je potrebné 

riešiť otázky súvisiace s vysporiadaním 

finančných záväzkov EÚ voči členským 

krajinám, ktoré implementujú európske 

štrukturálne a investičné fondy v 

programovom období 2014 – 2020. 

Odôvodnenie: Vzhľadom na charakter a 

účel materiálu považujeme za potrebné 

doplniť chýbajúce dôležité údaje v časti 

„politika súdržnosti“ navrhnutým odsekom. 

V predloženom texte absentuje programové 

obdobie 2014-2020.  

O A 
Text bol upravený v 

zmysle pripomienky.  



ÚPVSR 
celému materiálu 

Bez pripomienok. 
O A Bez pripomienok.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KO MU NI KÉ  

  
              Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 26. apríla prerokovala a 

schválila materiál Príprava Slovenskej republiky na rokovania o vystúpení Spojeného 

kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie, zriadenie Medzirezortnej 

koordinačnej skupiny na rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie  

a Severného Írska z Európskej únie a schválenie jej štatútu.          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                 

    Príloha č.1 

  

Štatút Medzirezortnej koordinačnej skupiny pre prípravu Slovenskej 

republiky na rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 

a Severného Írska z Európskej únie                      

  

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 
 

Štatút Medzirezortnej koordinačnej skupiny pre prípravu Slovenskej republiky na rokovania  

o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie upravuje 

postavenie, pôsobnosť, zloženie, úlohy, zásady činnosti a zloženie Medzirezortnej koordinačnej 

skupiny pre prípravu Slovenskej republiky na rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva 

Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie (ďalej len „koordinačná skupina“).  

  

Článok 2  

Postavenie a pôsobnosť koordinačnej skupiny 

  

(1) Koordinačná skupina je medzirezortným koordinačným orgánom pre otázky týkajúce sa 

prípravy Slovenskej republiky na rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 

a Severného Írska z Európskej únie.         

  

(2) Koordinačná skupina pôsobí v súlade s úlohami vlády Slovenskej republiky (ďalej len 

„vláda“). Vo svojej činnosti sa riadi zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a uzneseniami vlády. 

  

(3) Činnosťou koordinačnej skupiny nie je dotknutá pôsobnosť a zodpovednosť ministerstiev 

a ostatných ústredných orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov pri plnení úloh 



súvisiacich s prípravou na rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie  

a Severného Írska z Európskej únie. 

  

(4) Koordinačná skupina koordinuje činnosť ministerstiev a  ostatných ústredných orgánov 

štátnej správy 1) v oblasti prípravy Slovenskej republiky na rokovania o vystúpení Spojeného 

kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie. Prerokúva, posudzuje  

a vyjadruje stanovisko k materiálom v oblasti prípravy Slovenskej republiky na rokovania  

o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie.  

V oblasti svojej pôsobnosti predkladá podnety, návrhy a odporúčania. 

  

(5) Koordinačná skupina zabezpečuje najmä:  

a)      medzirezortnú výmenu informácií o prebiehajúcich rokovaniach so Spojeným 

kráľovstvom a o prípadných presahoch na rokovania v rámci formácií Rady EÚ, najmä 

Rady pre všeobecné záležitosti,   

b)     informovanie o oblastiach, primárne v rámci sektorálnych politík, ktoré sú v rozpore 

s národnými záujmami Slovenskej republiky,  

c)      koordináciu postupov pri príprave národných pozícií Slovenskej republiky na rokovania 

na úrovni EÚ, osobitne súbežnosť a nadväznosť týchto postupov z hľadiska časového, 

vecného a z hľadiska spôsobov ich realizácie.  

  

Článok 3 

Zloženie koordinačnej skupiny a jej úlohy 

  

(1) Koordinačnú skupinu tvoria predseda koordinačnej skupiny a členovia koordinačnej 

skupiny. Predsedom koordinačnej skupiny je štátny tajomník pre európske záležitosti 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Členmi 

koordinačnej skupiny sú: 

a) štátny tajomník Ministerstva financií Slovenskej republiky, 

b) štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 

c) štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 

d) štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,  

e) štátny tajomník Ministerstva obrany Slovenskej republiky,  

  



_______________________________ 

1) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 

predpisov.  

f) štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, 

g) štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, 

h) štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu  a športu Slovenskej republiky, 

i) štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, 

j) štátny tajomník Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, 

k) štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 

l) štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 

m) zástupca Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. 

  

(2) Činnosť koordinačnej skupiny organizačne, technicky a administratívne zabezpečuje vecne 

príslušný útvar Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, 

ktorý pôsobí ako Sekretariát koordinačnej skupiny. Náklady na rokovanie koordinačnej skupiny 

sú hradené Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, v 

priestoroch ktorého sa koná rokovanie koordinačnej 

skupiny.                                                                                      

(3) Predseda koordinačnej skupiny najmä:  

a) riadi koordinačnú skupinu a zodpovedá za jej činnosť, 

b) zvoláva a vedie zasadania koordinačnej skupiny, 

c) predkladá koordinačnej skupine návrhy a odporúčania, 

d) vyhodnocuje plnenie úloh koordinačnej skupiny, 

e) schvaľuje záznam zo zasadania koordinačnej skupiny.  

  

(4)  Člen koordinačnej skupiny najmä:  

a)      zabezpečuje prípravu na rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 

a Severného Írska z Európskej únie v rámci pôsobnosti príslušného ústredného orgánu 

štátnej správy podľa ods. 1 štatútu, ktorý zastupuje (ďalej len „príslušný ústredný 

orgán“),  

b)     zabezpečuje kontakt medzi príslušným ústredným orgánom a koordinačnou skupinou, 

c)      aktívne sa zapája do činnosti koordinačnej skupiny v rámci pôsobnosti príslušného 

ústredného orgánu predkladaním návrhov a odporúčaní,  



d)     sústreďuje informácie z pôsobnosti príslušného ústredného orgánu, uskutočňuje ich 

analýzu a predkladá návrhy,  

e)      poskytuje odbornú a metodickú pomoc pri spracovaní a vyhodnocovaní koncepčných 

a analytických materiálov v oblasti príprav Slovenskej republiky na rokovania  

o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie.   

  

(5) Tajomníkom koordinačnej skupiny je generálny riaditeľ Sekcie európskych záležitostí 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.  

Článok 4 

Zásady činnosti 

  

(1) Koordinačná skupina zasadá spravidla raz za mesiac alebo podľa aktuálnej potreby.  

  

(2) Účasť predsedu koordinačnej skupiny a členov koordinačnej skupiny, prípadne ich 

poverených zástupcov na zasadaniach koordinačnej skupiny, je povinná. Poverenie na 

zastupovanie musí mať písomnú formu.  

  

(3) Koordinačná skupina je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.  

  

(4)  Ak na zasadaní koordinačnej skupiny nie je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, 

predseda koordinačnej skupiny vyhlási, že koordinačná skupina nie je uznášaniaschopná, zruší 

zasadania a zároveň určí nový termín zasadania.  

  

(5) Koordinačná skupina prijíma rozhodnutia, stanoviská a odporúčania v oblasti príprav 

Slovenskej republiky na rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie  

a Severného Írska z Európskej únie spravidla jednomyseľne. V prípade odôvodneného rozporu 

v prerokovávanej otázke, keď nie je možné rozhodnúť jednomyseľne, rozhodne sa hlasovaním 

nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu 

koordinačnej skupiny. Právo hlasovať majú len členovia koordinačnej skupiny alebo nimi 

poverení zástupcovia. 

  

(6) V odôvodnených prípadoch môže predseda koordinačnej skupiny požiadať členov 

koordinačnej skupiny, aby rozhodli aj mimo zasadania písomnou procedúrou (per rollam).  



  

(7) Koordinačná skupina môže podľa potreby alebo na návrh predsedu koordinačnej skupiny 

alebo člena koordinačnej skupiny prizvať na rokovanie zástupcov ostatných ústredných 

orgánov štátnej správy, Generálnej prokuratúry, Národnej banky Slovenska, odborových 

zväzov, zamestnávateľských zväzov, podnikateľských zväzov, odborných a vedeckých 

inštitúcií, akademickej obce alebo iných inštitúcií. Koordinačná skupina si môže vyžiadať ich 

odborné stanoviská, ak je to potrebné z hľadiska programu jej rokovania.  

  

(8) Koordinačná skupina môže podľa potreby, alebo na návrh predsedu koordinačnej skupiny 

alebo člena koordinačnej skupiny prizývať na rokovanie mimovládne organizácie. 

  

(9) Koordinačná skupina využíva pri plnení svojich úloh odborné poznatky a skúsenosti 

ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a orgánov verejnej správy, ako aj 

stanoviská expertov, odborných a vedeckých inštitúcií, akademickej obce, odborových zväzov, 

zamestnávateľských zväzov, podnikateľských zväzov a ďalších inštitúcií. 

  

(10) Plnenie úloh z rozhodnutí koordinačnej skupiny kontroluje predseda koordinačnej skupiny 

priebežne prostredníctvom Sekretariátu koordinačnej skupiny.   

  

(11) Predseda koordinačnej skupiny informuje členov koordinačnej skupiny o termíne 

najbližšieho zasadania spravidla 10 dní pred zasadaním koordinačnej skupiny prostredníctvom 

Sekretariátu koordinačnej skupiny. Sekretariát koordinačnej skupiny najmenej päť dní pred 

zasadaním koordinačnej skupiny elektronicky rozpošle členom návrh programu zasadania 

spolu s pozvánkou. 

  

(12) Návrh na zaradenie bodu do programu rokovania koordinačnej skupiny alebo návrh na 

zaradenie bodu do programu rokovania koordinačnej skupiny s predložením príslušného 

materiálu môže podať predseda koordinačnej skupiny, členovia koordinačnej skupiny, vláda  

a ministerstvá tak, aby bolo možné postupovať v súlade s týmto článkom. Členovia 

koordinačnej skupiny môžu podať návrh na zaradenie bodu do programu aktuálneho rokovania 

priamo na zasadaní so súhlasom nadpolovičnej väčšiny ostatných členov. Návrh na zaradenie 

bodu do programu najbližšieho rokovania koordinačnej skupiny môžu podať členovia 

koordinačnej skupiny v bode „Rôzne“ aj priamo na rokovaní koordinačnej skupiny, ktoré mu 

predchádza. 



  

(13) Materiály zaradené do programu zasadania rozpošle Sekretariát koordinačnej skupiny 

elektronicky v dostatočnom časovom predstihu, avšak najmenej päť pracovných dni pred 

zasadaním koordinačnej skupiny.  

  

(14) Predseda koordinačnej skupiny  dá po otvorení rokovania koordinačnej skupiny a zistení, 

že je uznášaniaschopná, schváliť program zasadania. Materiál zaradený do programu zasadania 

predstaví predkladateľ materiálu.  

  

(15) Sekretariát koordinačnej skupiny vypracuje a elektronicky rozpošle členom záznam 

z rokovania koordinačnej skupiny, ktorého prílohou je prezenčná listina, a to do piatich 

pracovných dní od dátumu rokovania koordinačnej skupiny.  

  

(16) Členovia koordinačnej skupiny predkladajú na výzvu predsedu koordinačnej skupiny 

odpočet plnenia úloh v súvislosti s prípravou Slovenskej republiky na rokovania o vystúpení 

Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie. 

  

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

  

  
  

Zmeny a doplnenia štatútu koordinačnej skupiny formou písomného dodatku schvaľuje vláda 

na návrh koordinačnej skupiny. 

Článok 6 

Účinnosť 

  

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia vládou. 

  
  

  

 

 

        
  



Príloha č. 2 

  

  

 

 
 


