Program predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine
na obdobie 1. júl 2018 - 30. jún 2019

ZHRNUTIE
Slovenská republika bude vykonávať svoje piate predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine
(V4) od júla 2018 do júna 2019 v období kľúčových udalostí v európskom priestore.
Slovensko preberie predsedníctvo vo V4 v čase prebiehajúcich rokovaní o budúcom
Viacročnom finančnom rámci. Na túto diskusiu plynule nadviaže príprava novej Strategickej
agendy pre EÚ na roky 2019 – 2024. Diskusia o Strategickej agende a nastavení nového
inštitucionálneho cyklu bude výrazne ovplyvnená voľbami do Európskeho parlamentu
v máji 2019. V tom istom mesiaci si tiež pripomenieme 15. výročie členstva krajín V4 v EÚ
a v prípade SR aj 15. výročie členstva v NATO. Nemenej dôležitou, avšak
poľutovaniahodnou udalosťou bude odchod Spojeného kráľovstva z Únie koncom marca
2019 a s tým súvisiaca otázka budúceho usporiadania vzájomných vzťahov.
Počas členstva v Európskej únii a v NATO využili štáty V4 naplno svoj potenciál
a etablovali sa v európskom a transatlantickom prostredí. Napriek viacerým krízam (plynová,
ekonomická, migračná) zaznamenalo toto obdobie pre naše krajiny dynamický rozvoj
a stabilný pokrok. Vyšehradské krajiny predstavujú úspešný model ekonomickej a sociálnej
transformácie a pozitívny príklad pre iné reformujúce sa štáty, a tým potvrdzujú opodstatnenosť
pokračovania politiky rozširovania EÚ. Hospodársky rast krajín V4 za toto obdobie
prevyšoval priemer EÚ. Krajiny V4 taktiež prispeli k bezpečnosti euroatlantického priestoru
svojou účasťou v misiách a operáciách Severoatlantickej aliancie a Európskej únie.
DYNAMICKÝ VYŠEHRAD PRE EURÓPU
Za štvrťstoročie svojej existencie sa vyšehradská spolupráca posunula od koordinácie v
otázkach integračného procesu k presadzovaniu spoločných pozícií na európskej úrovni.
Krajiny V4 sú plnohodnotnou súčasťou EÚ, pričom V4 predstavuje platformu pragmatickej
spolupráce, nie alternatívu EÚ. Európska únia je náš spoločný existenčný priestor, ktorý nám
poskytuje vysoký stupeň mieru, bezpečnosti a prosperity. Preto chceme aktívne presadzovať
pozitívnu agendu a vystupovať v rámci EÚ ako konštruktívny a relevantný hráč prinášajúci
svoje pohľady a riešenia. Názory V4 rezonujú medzi európskymi partnermi a sú brané do úvahy
pri rozhodovaní na všetkých úrovniach. Názorové odlišnosti k niektorým témam sú legitímnou
a prirodzenou súčasťou demokratickej európskej diskusie v duchu princípu zjednotení v
rozmanitosti.
Slovenské predsedníctvo chce klásť dôraz na posilňovanie vnútornej dynamiky,
konkurencieschopnosti, bezpečnosti, prepojenosti a súdržnosti vyšehradského regiónu
ako integrálnej súčasti EÚ. Napĺňanie týchto ambícií je vyjadrené mottom slovenského
predsedníctva „Dynamický Vyšehrad pre Európu“.
VÝCHODISKÁ PREDSEDNÍCTVA
Slovenské predsedníctvo nadviaže pri realizácii svojich iniciatív na výsledky
predchádzajúcich predsedníctiev a bude sa snažiť o užšiu koordináciu s nasledujúcim
českým predsedníctvom.
Prioritné témy slovenského predsedníctva vychádzajú z troch predpokladov jeho
úspešnosti:
 presadzovanie jednoty, kde je to možné – budeme usilovať o dohodu v oblastiach, ktoré
môžeme spoločne lepšie presadiť na európskej úrovni

 prinášanie riešení, kde je to prospešné – máme záujem uskutočniť spoločne také
projekty, ktoré majú praktický pozitívny dosah na občanov v našich krajinách
 rešpektovanie rozdielností, kde je to nevyhnutné – budeme hľadať konsenzus pri
plnom rešpekte národných záujmov
PRIORITY SLOVENSKÉHO PREDSEDNÍCTVA
Cieľom slovenského predsedníctva je priniesť konkrétne výsledky v prospech občanov
našich krajín, a to v troch prioritných oblastiach:
 Silná Európa
 Bezpečné prostredie
 Inteligentné riešenia
SILNÁ EURÓPA
Silná Európa je pre vyšehradské krajiny kľúčovým faktorom pre ich ďalší dynamický
rozvoj a prosperitu. V4 je pripravená aktívne prispieť k aktuálnym diskusiám o budúcnosti
EÚ vychádzajúcich z Bratislavského procesu, zarámcovaných tzv. Agendou lídrov. Chceme
prinášať konkrétne riešenia zamerané na posilňovanie EÚ. Jednou z našich kľúčových priorít
je posilňovať spoločnú európsku perspektívu a zabraňovať vytváraniu deliacich línií v rámci
EÚ. Naďalej budeme podporovať, aby strategické smerovanie Únie určovala Európska rada
v zmysle platných zmlúv o EÚ na konsenzuálnom základe, pričom prijaté dohody a závery by
mali byť rešpektované aj v ďalšej práci inštitúcií. Sme pripravení niesť svoj diel zodpovednosti
za udržiavanie a posilňovanie európskej jednoty.
Slovenské predsedníctvo bude pokračovať v intenzívnej spolupráci s európskymi,
regionálnymi a transatlantickými partnermi v osvedčených formátoch V4+, pričom sa zameria
predovšetkým na prehlbovanie už existujúcich partnerstiev. Veľké medzinárodné podujatia
na Slovensku, akými sú GLOBSEC alebo TATRASUMMIT, poskytnú predsedníctvu
významný priestor na uskutočnenie vrcholných stretnutí V4+.
Hlas Vyšehradu bude naďalej jasne zaznievať v diskusii a pri rozhodnutiach o kľúčových
politikách EÚ, či už sa to týka jej inštitucionálneho usporiadania, budúcnosti jednotlivých
sektorových politík, migrácie a bezpečnosti, alebo Viacročného finančného rámca po roku
2020 nevyhnutného pre správne nastavenie financovania politických priorít Únie. Výsledky
diskusie sa musia prejaviť v praktickej politike s viditeľným prínosom pre občanov EÚ.
Slovenské predsedníctvo bude prispievať k udržaniu jednoty 27 členských štátov EÚ aj počas
prebiehajúcich rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a vo vzťahu k
negociáciám týkajúcich sa ich vzájomných budúcich dohôd. Do diskusie o budúcnosti EÚ a do
celkového rozhodovacieho procesu je dôležité viac začleniť národné parlamenty. Pravidelný
dialóg zákonodarných orgánov krajín V4 je skutočnou pridanou hodnotou k prevažne
medzivládnemu charakteru spolupráce V4.
Spolupráca krajín V4 v otázkach Jednotného trhu môže prispieť k úspešnému presadzovaniu
našich spoločných záujmov v EÚ. Jednotný trh EÚ musí ostať kľúčovou oblasťou aktivít EÚ
v nasledujúcich rokoch. Osobitne je potrebné venovať väčšiu pozornosť rozšíreniu trhu služieb
a tovarov a odstraňovaniu existujúcich prekážok.
Pod vedením Slovenska sa V4 bude zasadzovať za zachovanie silnej pozície politiky
súdržnosti, Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako aj ostatných európskych politík,
ktoré značne prispievajú k rastu EÚ a zamestnanosti. Významným aspektom súčasného vývoja
v strednej Európe je udržanie a rozvoj demokratickej spoločnosti a sústredenie sa na riešenie
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problémov, ktoré občania našich krajín pociťujú najviac. Konkrétne výhody pre bežných ľudí,
zjednodušovanie služieb, ako aj stimulovanie vzájomných vzťahov medzi podnikateľmi budú
rámcom pre naše spoločné aktivity. Pozornosť budeme preto naďalej venovať budovaniu
chýbajúcich dopravných prepojení, od čoho do značnej miery závisí aj konkurencieschopnosť
regiónu ako celku. S cieľom prinášať pridanú hodnotu pre občanov sa slovenské predsedníctvo
sústredí tiež na realizáciu konkrétnych krokov v sociálnej oblasti, zdravotníctve a v oblasti
vzdelávania. Silná Európa predstavuje zároveň spoločné kultúrne dedičstvo Európy, čo sa
pretaví do našich aktivít zameraných na posilnenie príslušnosti k spoločnej európskej rodine.
V tejto súvislosti sa slovenské predsedníctvo zameria na posilňovanie občianskej dimenzie
vyšehradskej spolupráce. Dôležitú úlohu pri tom zohráva strategická komunikácia s občanmi.
Pre ľudí je najzrozumiteľnejšia praktická rovina, preto sa zameriame na kritickú diskusiu
o konkrétnych výhodách Európskej únie založenej na reálnych faktoch. S týmto cieľom
budeme stimulovať spoluprácu s mimovládnymi organizáciami a podporovať aktivity
Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý je jedinou inštitucionalizovanou formou
spolupráce krajín V4. Slovenské predsedníctvo bude hľadať možnosti využívania fondu ako
optimálneho nástroja na podporu inovatívnych projektov spolupráce zameraných ako do vnútra
V4, tak aj na vybrané tretie krajiny a regióny, ako sú predovšetkým krajiny Východného
partnerstva a západného Balkánu. Chceme prispieť k zvýšeniu povedomia o výhodách fondu
na podporu spoločných projektov V4 a tretích krajín a zvážiť rozšírenie foriem spolupráce
o ďalšie krajiny s inovatívnym potenciálom.
Súbeh predsedníctiev Slovenska vo Vyšehradskej skupine a Organizácii pre bezpečnosť
a spoluprácu v Európe v roku 2019 bude dobrou príležitosťou pre hľadanie programových
prienikov medzi nimi či už v oblasti bezpečnosti v regióne alebo vo vojenskej, politickej,
ekonomickej, environmentálnej a ľudskoprávnej rovine.
BEZPEČNÉ PROSTREDIE
Jedným z hlavných predpokladov a cieľov úspešného budovania dobrých a stabilných
zahranično-politických vzťahov je bezpečné prostredie. Svet, na aký sme boli zvyknutí, sa
však zmenil a bezpečnostná situácia vo viacerých jeho častiach vrátane bezprostredného
susedstva krajín V4, sa za posledné roky výrazne zhoršila. Došlo najmä k porušeniu základných
princípov a noriem medzinárodného práva, k narušeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti
krajín, k erózií medzinárodného režimu kontroly zbrojenia, k šíreniu zbraní hromadného
ničenia a k nárastu hybridných aktivít. Súčasný vývoj predurčuje štáty Únie a NATO
k intenzívnejšej spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany. Kľúčovým nástrojom našej
vonkajšej činnosti ostáva implementácia Globálnej stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú
politiku EÚ.
V tomto kontexte je zvyšovanie strategickej úlohy EÚ pri stabilizácii európskeho susedstva
naším prirodzeným záujmom. Slovenské predsedníctvo preto bude klásť osobitný dôraz na
pokračovanie pravidelného politického dialógu s krajinami západného Balkánu
a Východného partnerstva, ktorý V4 vedie ako jediné európske regionálne zoskupenie.
V tejto súvislosti budeme naďalej zdôrazňovať trvalú podporu procesu rozširovania EÚ a
zachovania otvoreného charakteru integračných procesov. V4 poskytne politickú, ako aj
projektovo orientovanú asistenciu obom regiónom s cieľom podporiť ich euroatlantickú
integráciu a prispieť k posilneniu miestnej občianskej spoločnosti a regionálnej spolupráce.
Štáty V4 si súčasne uvedomujú svoj podiel na posilňovaní európskej bezpečnosti a obrany –
v synergii s aktivitami NATO – či už účasťou na projektoch Stálej štruktúrovanej spolupráce
(PESCO), alebo prípravou Vyšehradskej bojovej skupiny EÚ. Európsky obranný fond otvára
pre krajiny V4 nové možnosti spolupráce v oblasti obrany.
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Počas slovenského predsedníctva bude naďalej silno rezonovať téma migrácie vo všetkých
jej aspektoch. Formovaním spoločných pozícií V4 a zodpovedným prijímaním konkrétnych
opatrení, ktoré budú udržateľné a odolné voči krízam, chceme konštruktívne prispievať do
diskusie a prinášať dlhodobé riešenia. Súčasne sa V4 bude zasadzovať za obnovu riadneho
fungovania Schengenského priestoru bez vnútorných hraníc, ako jedného z najúspešnejších
a najzrozumiteľnejších projektov európskej integrácie pre našich občanov.
Medzi ďalšie aspekty bezpečného prostredia, ktoré budú v našej pozornosti, patrí
energetická a klimatická bezpečnosť s jadrovou energiou ako nízkoemisným a stabilným
zdrojom, ako aj ďalšie riešenia šetrné k životnému prostrediu. Problematika dvojitej kvality
potravín sa zdynamizovala práve po Spotrebiteľskom summite v Bratislave za aktívnej účasti
partnerov V4. Vítame opatrenia prijaté na boj proti tomuto fenoménu a počas slovenského
predsedníctva sa budeme zasadzovať za ich efektívnu implementáciu.
INTELIGENTNÉ RIEŠENIA
Tretí blok priorít predsedníctva, ktorých cieľom je prinášať inteligentné riešenia, znamená
pre krajiny V4 cestu, ako vytvoriť optimálne a užívateľsky prístupné podmienky pre online
svet, ktorý je už teraz súčasťou bežného života ľudí a podnikateľov. V súčasnosti stojí nielen
stredoeurópsky región pred výzvou digitálnej transformácie všetkých zložiek spoločnosti.
Z toho dôvodu budeme v oblasti digitálnej agendy pokračovať v úzkej V4 koordinácii. Táto
oblasť dnes nielen zaznamenáva intenzívny dynamický rast, ale prináša aj konkrétny úžitok pre
všetkých obyvateľov, či už je to prístupom k predplateným cezhraničným mobilným online
službám alebo bezproblémovým online nákupom naprieč celou EÚ. Slovenské predsedníctvo
bude aktívne reagovať na súčasné inovatívne technologické trendy, napr. v automobilovom
sektore, ktoré získavajú čoraz väčšie uplatnenie v reálnej ekonomike. Jednou z inovatívnych
oblastí, ku ktorej sa proaktívne hlásia všetky 4 vyšehradské krajiny, je obehové a odpadové
hospodárstvo. Stimulovať budeme otvorenú diskusiu o týchto politikách, ktoré podporia
inovačný potenciál ekonomík, ako aj nové investície.

I. Silná Európa
Inštitucionálne otázky
S budúcou podobou EÚ bezprostredne súvisí aj inštitucionálny rámec. Počas predsedníctva SR
vo V4 sa uskutočnia voľby do EP, ktoré prinesú zmenu v zložení EP, okrem iného aj v dôsledku
odchodu Spojeného kráľovstva z Únie. Ambíciou predsedníctva bude udržanie jednoty V4
a širšej skupiny rovnako zmýšľajúcich krajín v otázke zachovania inštitucionálnej rovnováhy
a dodržiavania zmlúv. Koordinácia V4 bude prebiehať aj v prípade ostatných inštitucionálnych
návrhov týkajúcich sa zloženia Európskej komisie (EK), posilnenia demokratickej legitimity
a úlohy národných parlamentov v rozhodovacom procese EÚ, či vytvorenia pozície spoločného
ministra hospodárstva a financií a celkovej inštitucionálnej architektúry eurozóny.
Európska únia v procese svojich reforiem musí zostať jednotná, aj keď nie za cenu stagnácie a
na úkor pokroku. Sme za ďalšiu integráciu v oblastiach, kde to má zmysel a prináša pridanú
hodnotu. V tejto súvislosti musíme zdôrazniť potrebu sociálnej a ekonomickej konvergencie
medzi členskými štátmi ako základu skutočnej jednoty EÚ. V reformnom úsilí považujeme za
dôležité efektívne využívanie doterajších nástrojov a zmlúv. Ďalšia práca EÚ by mala byť
postavená na dôslednom dodržiavaní dohodnutých spoločných pravidiel, rovnako aj princípov
geografickej rovnováhy, rovnosti členských štátov, proporcionality, subsidiarity
a inštitucionálnej rovnováhy.
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Plánované aktivity:
 koordinačné stretnutia V4 pred zasadnutím Rady alebo Európskej rady

Viacročný finančný rámec po roku 2020
Jedným z kľúčových návrhov EK v roku 2018 bude návrh budúceho Viacročného finančného
rámca EÚ (VFR) po roku 2020. Balík EK tvorí približne 40 legislatívnych návrhov.
Vyjednávania o štruktúre VFR po roku 2020, výške a zložení príjmov a výdavkov EÚ
a podmienkach využívania programov EÚ budú pravdepodobne prebiehať do roku 2020.
Vzhľadom na neskoršie predloženie návrhu z dôvodu odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ
bude výzvou časové aj finančné hľadisko. Vyšehradské krajiny osobitne podporujú vyvážený
rozpočet EÚ, ktorý zjednocuje a nevytvára deliace línie v rámci Únie.
V4 bude tradične predstavovať jadro skupiny krajín presadzujúcich silnú politiku súdržnosti
a spoločnú poľnohospodársku politiku. Tieto dve kľúčové politiky tvoria jadro rozpočtu EÚ
a pre občanov EÚ predstavujú najlepšie príklady európskej integrácie.
Vzhľadom na dôležitosť spoločnej poľnohospodárskej politiky pre krajiny V4 očakávame, že
jej podiel a rozsah v rámci budúceho Viacročného finančného rámca nebude mať negatívne
dopady na alokácie pre V4.
Výzvou v rámci rokovaní o rozpočte EÚ a zároveň úsilím predsedníctva bude nájsť rovnováhu
medzi financovaním nových priorít EÚ a tzv. tradičných politík, ktoré prispievajú k napĺňaniu
stále aktuálnych cieľov vyplývajúcich zo Zmlúv o EÚ.
Predsedníctvo vyvinie spoločne s V4 partnermi úsilie na dojednanie vyváženej dohody o VFR
tak, aby bola v súlade s hlavnými princípmi spravodlivého rozloženia záťaže ako na strane
príjmov, tak i výdavkov rozpočtu EÚ. Je pri tom potrebné vziať do úvahy sociálno-ekonomickú
situáciu v regiónoch a krajinách, ako aj rozdiely medzi členskými krajinami.
Plánované aktivity:
 Seminár V4 k prioritám budúceho VFR (Brusel)
 Expertné stretnutia riaditeľov odborov zodpovedných za VFR (2. polrok 2018, 1. polrok
2019, Bratislava)
 Pracovné stretnutie ministrov financií krajín V4+ a Európskej investičnej banky k
návrhu budúceho VFR, využívaniu finančných nástrojov a identifikácii potrieb
financovania strategických projektov regionálneho významu (začiatok októbra 2018)

Podpora silnej politiky súdržnosti EÚ
Predsedníctvo bude podporovať zachovanie silnej pozície politiky súdržnosti na úrovni EÚ,
ako hlavnej investičnej politiky EÚ na podporu rastu a zamestnanosti aj po roku 2020. Prioritou
bude diskusia a identifikácia spoločných pozícií k budúcemu mechanizmu implementácie
politiky súdržnosti po roku 2020 a snaha nájsť spoločné návrhy riešení k témam týkajúcich sa
procesu negociácií k návrhu balíka legislatívnych predpisov EÚ pre politiku súdržnosti po roku
2020 predložených Európskou komisiou v máji 2018.
Dôležitým prvkom, ktorý prispeje k napĺňaniu vízie hospodárskej, sociálnej a územnej
súdržnosti a konvergencii regiónov EÚ, je hodnotenie. Jeho cieľom je posúdiť vplyvy a efekty
finančnej podpory z fondov EÚ, pričom zistenia a odporúčania prispejú k napĺňaniu hlavných
cieľov politiky súdržnosti a budú mať vplyv na tvorbu nových stratégií. Zámerom
predsedníctva bude prezentácia výsledkov hodnotení fondov EÚ realizovaných v krajinách V4
s prepojením na nové výzvy v politike súdržnosti EÚ.
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Diskusia o ďalšom smerovaní politiky súdržnosti po roku 2020 bude prebiehať vo formáte V4+
za účasti Bulharska, Chorvátska, Rumunska, Slovinska a prípadne ďalších partnerov.
Plánované aktivity:
 Stretnutie ministrov krajín V4+4 k politike súdržnosti EÚ po roku 2020 (október 2018,
Bratislava)
 Summit kohéznych krajín na vysokej úrovni (október/november 2018, Bratislava)
 Stretnutie krajín V4+4 k aktuálnym témam politiky súdržnosti EÚ (jún 2019)
 Konferencia „Hodnotenie fondov EÚ – sme schopní poučenia?“ (september 2018,
Bratislava)
 Expertné stretnutia zástupcov krajín V4+4 k politike súdržnosti EÚ (júl 2018 – jún 2019)
 Stretnutie generálnych riaditeľov krajín V4+4 k politike súdržnosti EÚ po roku 2020
(september 2018, Bratislava)
 Konferencia „Posilňovanie synergických a komplementárnych efektov medzi Európskymi
štrukturálnymi a investičnými fondmi a komunitárnymi programami“ (november 2018,
Bratislava)
 Konferencia „Konvergencia ekonomík krajín V4 po ich vstupe do OECD a EÚ“ (október
2018, Paríž)

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ
Úvod predsedníctva bude do veľkej miery ovplyvnený finalizáciou rokovaní o podmienkach
vystúpenia Spojeného kráľovstva (UK) z EÚ a koncipovaním politickej deklarácie o rámci
budúcich vzťahov medzi EÚ a UK. Základné politické usmernenia a podmienky EÚ27 pre tieto
rokovania už boli dané, avšak V4 bude aj naďalej usilovať o dosiahnutie vyváženej dohody o
vystúpení reflektujúcej záujmy tohto zoskupenia, za súčasného zachovania jednoty EÚ27. Pri
prácach na politickej deklarácii o rámci budúcich vzťahov bude V4 uprednostňovať oblasti
spoločného záujmu, najmä obchodné a ekonomické vzťahy, leteckú a cestnú dopravu, mobilitu,
spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a justičnú spoluprácu v občianskych a trestných
veciach. Po podpise vyváženej Dohody o vystúpení koncom roku 2018 je V4 pripravená aktívne
pôsobiť v prospech úspešnej ratifikácie s cieľom usporiadaného odchodu UK z EÚ. Krajiny V4
sa budú v rámci EÚ27 usilovať o právne nastavenie budúcich vzťahov s UK tak, aby po
uplynutí prechodného obdobia zabezpečili právnu istotu pre svojich občanov a ekonomických
operátorov.
Predsedníctvo sa zameria na zachovanie kontinuity a čo najefektívnejšej spolupráce s UK
v oblasti justičnej spolupráce. Praktické aspekty budúcej justičnej spolupráce s UK by mali byť
témou predsedníctva na pracovnej úrovni
Plánované aktivity:
• priebežné politické konzultácie na úrovni riaditeľov odborov k nastaveniu budúcich
vzťahov s UK
 odborné konzultácie na úrovni riaditeľov odborov v oblasti justičnej spolupráce
v trestných a v civilných veciach (apríl 2019)

Postavenie orgánov auditu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
v programovom období 2014 – 2020
Predsedníctvo využije svoj priestor na riešenie kľúčových tém v oblasti Európskych
štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020, keďže legislatíva
so sebou priniesla nové inštitúty, či už legislatívne alebo procesné, ktoré znamenali odklon od
zaužívaných postupov nastavených v predchádzajúcich programových obdobiach. Zmena so
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sebou prináša silnejúcu potrebu výmeny skúseností a good practice s inými členskými štátmi.
Je dôležité budovať komunikačné mosty, hľadať spoločné riešenia a vymieňať si informácie
s cieľom nájsť odpovede k rozličným otázkam vznikajúcim v rámci implementácie tejto
legislatívy.
Plánované aktivity
 Konferencia Systém kontroly/auditu v programovom období 2014 – 2020 a výmena
skúseností a príkladov „good practice“ medzi orgánmi auditu v tejto oblasti (1. polrok
2019)

Ochrana spotrebiteľa, priemyselný rozvoj, podpora investícií a obchodu
Slovenské predsedníctvo bude v rámci ochrany ekonomických záujmov a zvýšenia
informovanosti spotrebiteľov napomáhať posilňovanie ochrany spotrebiteľov v digitálnej
ekonomike a zvyšovanie povedomia spotrebiteľov i podnikateľov o ich právach
a povinnostiach.
Naďalej budeme podporovať zvýšenie vymožiteľnosti spotrebiteľských práv mimosúdnou
cestou so snahou identifikovať aktuálne problémy a nedostatky a následne na to realizovať
opatrenia na prípadné zlepšenie. Takýmto nástrojom je najmä systém alternatívneho riešenia
sporov, prostredníctvom ktorého je možné riešiť aj cezhraničné spotrebiteľské problémy.
V oblasti investícií podporíme spoluprácu krajín pri získavaní veľkých investorov do
prihraničných regiónov. Príkladom môže byť umiestnenie investora do jednej krajiny a
dodávateľského parku do druhej krajiny. Po technickej stránke sa bude analýza zameriavať na
vhodné potenciálne spoločne fungujúce územia.
V rámci zoskupenia krajín V4 má silné postavenie automobilový priemysel. V ostatných
rokoch prechádza toto odvetvie prelomovým obdobím v súvislosti s rokovaniami o
priemyselnej politike EÚ. Snahou je prejsť na nízko uhlíkové hospodárstvo, znižovať emisie a
zvyšovať podiel priemyselnej výroby na celkovom hospodárstve krajín EÚ. Tento sektor čelí
novým výzvam, akými sú elektromobilita, digitalizácia a využívanie alternatívnych palív. Túto
tému zastrešuje znalostné fórum Newmatec zamerané na nové materiály, technológie a
inovácie, ktoré určujú súčasné a budúce trendy automobilového a pridruženého priemyslu.
Plánované aktivity:
 Slovenská kooperačná burza na úrovni štátnych tajomníkov (september 2018) a ministrov
(13. november 2018)
 Newmatec 2019 – znalostné fórum zamerané na automobilový priemysel na úrovni
ministrov/ štátnych tajomníkov (marec 2019)
Stredoeurópska skupina pre biocídy pôsobí ako diskusná platforma pre štáty strednej
Európy. Účelom legislatívy pre biocídy je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu harmonizáciou
pravidiel sprístupňovania biocídnych výrobkov na trhu a ich používania, ako aj zabezpečiť
vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia. Vzhľadom na historické
súvislosti, geografickú blízkosť a podobné klimatické podmienky čelia stredoeurópske štáty v
mnohých otázkach podobným odborným výzvam. Predsedníctvo bude iniciovať zasadnutie s
cieľom akcelerovať spoluprácu, zintenzívniť výmenu odborných a právnych informácií medzi
stredoeurópskymi členskými štátmi EÚ v oblasti biocídov.
Plánované aktivity:
 23. zasadnutie Stredoeurópskej skupiny pre biocídy (20.-21. september 2018)

Doprava, výstavba, cestovný ruch
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Predsedníctvo sa bude usilovať o pokračovanie koordinácie pozícií krajín V4 v oblasti
dopravnej politiky EÚ pre jednotlivé druhy dopravy, vrátane iniciovania spoločných pozícií
k aktuálnym legislatívnym návrhom a strategickým dokumentom EÚ. Predsedníctvo sa zameria
aj na problematiku inteligentných dopravných systémov a budovanie infraštruktúry pre
alternatívne palivá.
Cestná doprava: Prioritou predsedníctva v tejto oblasti ostáva rozvoj cestnej dopravnej
infraštruktúry či implementácia cezhraničných projektov v rámci základnej siete (TEN-T) a jej
koridorov. Zameriame sa na spoluprácu a presadzovanie spoločných návrhov, projektov a
koncepcií v rámci V4, resp. formátu V4+Rakúsko+Ukrajina +západný Balkán z pohľadu siete
TEN-T a relevantných koridorov základnej siete TEN-T, vrátane spolupráce v rámci koridoru
Via Carpatia najmä z pohľadu nákladnej automobilovej dopravy. Zámerom je zaradiť tento
koridor medzi priority siete TEN-T z pohľadu nákladnej dopravy. Predsedníctvo vyvinie úsilie
na vytvorenie systémového konceptu prepojenia diaľkovej dopravy na spojnici 5 hlavných
miest krajín V4 a Rakúska a na vybudovanie siete nabíjacích a čerpacích staníc.
Predsedníctvo bude bližšie spolupracovať a komunikovať pri získavaní multimodálnych
dopravných dát od susedných krajín (V4+Rakúsko+Ukrajina) pre potreby Národného systému
dopravných informácií a aktualizácii Dopravného modelu SR. Predsedníctvo sa taktiež zameria
na spoluprácu, výmenu skúseností a pokračovanie intenzívneho spoločného postupu V4, ako
tzv. kohéznych krajín, na zabezpečenie a podporu finančných mechanizmov EÚ a financovanie
dopravnej infraštruktúry.
V oblasti autonómnych a prepojených vozidiel bude prínosom výmena skúsenosti medzi
krajinami V4 z realizovaných pilotných projektov a zo získaných skúsenosti Českej republiky
a Maďarska v iniciatíve EÚ – C-Roads.
Z pohľadu európskej agendy bude dôležitá koordinácia pozície krajín V4 pri ďalšom
vyjednávaní návrhov v prvom Balíku mobility. Dominovať bude predovšetkým agenda
vysielania pracovníkov v oblasti medzinárodnej dopravy a zlepšenia ich pracovných
podmienok. Je v spoločnom záujme krajín V4 dohodnúť jednotné a uplatniteľné európske
pravidlá pre tento špecifický vysoko mobilný sektor a súčasne zaručiť rovnaký prístup na
jednotný európsky trh. Zároveň bude predsedníctvo venovať pozornosť diskusiám o
rozpracovanom druhom balíku legislatívnych úprav, kde dominujú opatrenia na znižovanie
emisií CO2 v doprave. Predsedníctvo bude pripravené zareagovať aj na témy, ktoré so sebou
prinesie záverečný návrh opatrení EK v podobe tretieho Balíka mobility.
Vodné cesty a prístavy: predsedníctvo bude presadzovať spoluprácu krajín V4 v oblasti rozvoja
a modernizácie vodných ciest a prístavov s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a rozvoj
vodnej dopravy, aj prostredníctvom vybavených a fungujúcich prístavov. Predsedníctvo sa
bude zasadzovať za založenie finančného nástroja na podporu modernizácie flotily
vnútrozemských plavidiel.
Železničná doprava: v tejto oblasti patria medzi priority predsedníctva konektivita krajín
železničnou dopravou v stredoeurópskom priestore (V4+Rakúsko), konkurencieschopnosť
železničnej dopravy (V4), podpora verejnej osobnej dopravy a mestskej mobility
(V4+Rakúsko), spolupráca pri spoločných aktivitách v súvislosti s budovaním základnej
a súhrnnej siete TEN-T a prioritne koridorov základnej siete TEN-T a realizácii cezhraničných
projektov, ako aj podpora kombinovanej a intermodálnej prepravy z prostriedkov členských
štátov aj EÚ. Predsedníctvo si dáva za cieľ nastaviť systémové prepojenie piatich hlavných
miest – Bratislavy, Budapešti, Prahy, Varšavy a Viedne – nosnou diaľkovou dopravou pri
súčasnej infraštruktúre a bude podporovať realizáciu projektu ich vysokorýchlostného
železničného prepojenia.
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Letecká doprava: Krajiny V4 majú spoločný záujem na adekvátnej a vykonateľnej revízii
nariadenia o ochrane hospodárskej súťaže v leteckej doprave, ktoré je v súčasnosti jednou
z priorít v Rade EÚ. Predsedníctvo bude v rámci leteckého balíka Otvorená a prepojená
Európa hľadať konštruktívnejšie, konkurencieschopnejšie a spravodlivejšie riešenia pre EÚ.
V súvislosti s vystúpením UK z EÚ sa bude predsedníctvo usilovať o dosiahnutie takej dohody,
ktorá by umožnila udržanie všetkých existujúcich leteckých spojení medzi krajinami V4 a UK
a zároveň neohrozila konektivitu v rámci regiónov EÚ, ktoré sa bezprostredne týkajú aj krajín
V4.
Cestovný ruch: Slovenské predsedníctvo bude pokračovať vo výmene skúseností a realizácii
marketingových a propagačných aktivít na rok 2019 pod spoločnou značkou Discover Central
Europe. Krajiny si budú vzájomne vymieňať informácie, príklady dobrej praxe a know-how
o najnovšom vývoji cestovného ruchu. Snahou bude zintenzívniť a skvalitniť on-line
prezentáciu prostredníctvom existujúcej spoločnej webovej stránky www.discover-ce.eu.
V oblasti výstavby a územného rozvoja sa bude predsedníctvo venovať koordinácii územného
rozvoja štátov V4+2 (Bulharsko a Rumunsko) a výmene informácií v oblasti územného
plánovania v súlade so Spoločnou stratégiou územného rozvoja krajín V4+2.
V oblasti poštových služieb sa počas predsedníctva uskutoční stretnutie expertov za účelom
výmeny názorov a zámerov, týkajúcich sa riešenia otázok univerzálnej služby a jej
očakávaného vývoja v budúcich rokoch v krajinách V4 vo väzbe na revíziu poštovej smernice.
Plánované aktivity:
 Stretnutie pracovnej riadiacej skupiny k dokumentu Spoločná stratégia územného rozvoja
krajín V4+2 (november 2018)
 Rokovanie zástupcov krajín V4+Rakúsko pre oblasť vodnej dopravy na expertnej úrovni
(marec 2019)
 Stretnutie riaditeľov národných agentúr cestovného ruchu V4 (november 2018)
 Stretnutie k spoločnému marketingu cestovného ruchu krajín V4 na úrovni štátnych
tajomníkov (marec 2019)
 Rokovanie expertov železničnej dopravy na tvorbu grafikonu verejnej dopravy za účelom
vytvorenia systému rýchleho prepojenia hlavných miest V4 + Rakúsko (február 2019)
 Stretnutie na expertnej V4 úrovni k poštovým otázkam so zameraním na univerzálnu
službu a jej očakávaný vývoj v budúcich rokov v krajinách V4 (8.-9. november 2019)
 Rokovanie expertov a projektantov pre železničnú dopravu a infraštruktúru za účelom
vytvorenia alternatív výstavby vysokorýchlostnej železnice na spojnici hlavných miest
krajín formáte V4 (november 2018)
 Stretnutie expertov pre problematiku inteligentných dopravných systémov so zameraním
na cezhraničnú výmenu dát a informácii z realizácie pilotných projektov v oblasti
autonómnych a prepojených vozidiel (október 2018)
 Rokovanie V4 o podpore dopravy vo viacročnom finančnom rámci 2021-2027 (júl 2018)

Práca, sociálne veci a rodina
Prioritnú tému v oblasti sociálnej politiky predstavuje pre slovenské predsedníctvo nedávno
zverejnený Balík sociálnej spravodlivosti, ktorý obsahuje dôležitý návrh nariadenia o vytvorení
novej agentúry EÚ – Európskeho orgánu práce. Ide o politickú prioritu súčasnej Komisie,
preto očakávame intenzívny priebeh negociácií.
V oblasti boja proti nelegálnej práci a zabezpečení dôstojných pracovných podmienok pre
všetkých pracovníkov na území EÚ, vrátane občanov tretích krajín, bude predsedníctvo
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v spolupráci so svojimi V4 partnermi pravidelne vyhodnocovať už fungujúcu spoluprácu medzi
kompetentnými inštitúciami, zameriavať sa na vzájomnú výmenu skúseností a efektívnych
postupov, ako aj poskytovať relevantné informácie a bezplatné poradenstvo týmto pracovníkom
s cieľom účinne predchádzať ich diskriminácii. Táto téma je aktuálna z dôvodu zvyšujúceho sa
trendu zamestnávania pracovníkov z tretích krajín v krajinách V4. Táto priorita je vzhľadom
na prebiehajúcu reformu pravidiel pracovnej mobility vysoko aktuálna aj na úrovni EÚ.
Sociálna ekonomika a sociálne podniky: Záujmom predsedníctva je vytvoriť priestor na
výmenu skúseností V4 partnerov s cieľom viac zviditeľniť túto agendu pre región strednej
a východnej Európy. Tému sociálnej ekonomiky považujeme za dôležitú, pretože podstatnou
mierou prispieva k zaisteniu zamestnanosti, udržateľnému rastu a spravodlivejšej distribúcii
príjmov a bohatstva.
Ochrana práv pracovníkov krajín V4 v UK a stratégia zatraktívnenia pracovnej reemigrácie
späť do regiónu. Je možné predpokladať, že po vystúpení UK z EÚ príde k pohybu významnej
časti pracovnej sily, ktorá má vysoký potenciál tak z hľadiska pracovných návykov a
skúseností, ako aj kvalifikácie. Predsedníctvo vyvinie cielené úsilie na získanie čo najväčšej
časti tejto pracovnej sily a vytvorí priestor na zdieľanie stratégií zatraktívnenia pracovnej
reemigrácie do regiónu V4 formou diskusných fór.
Znižovanie mzdových nerovností naprieč EÚ: výrazné, aj historicky podmienené, mzdové
rozdiely medzi krajinami EÚ priniesli krajinám V4 významnú konkurenčnú výhodu, z ktorej
naše krajiny dlhé roky profitovali a stále profitujú. Tento potenciál sa však začína vyčerpávať
a bude v nasledujúcich rokoch formou rôznych opatrení limitovaný. Zároveň, krajiny V4 sa
dnes už vedia oprieť aj o iné formy konkurencieschopnosti, akými sú produktivita a kvalita
práce. Jedným z riešení tohto nezvrátiteľného vývoja, ktorý sa ponúka, je aj tlak na znižovanie
mzdových nerovností naprieč EÚ, ktorý je odzrkadlený aj v snahe o posilnenú konvergenciu v
sociálnej oblasti v rámci Únie. Predsedníctvo chce otvoriť túto tému, ktorej súčasťou bude aj
diskusia o posilnení inštitútu sociálneho dialógu vrátane jeho európskej úrovne.
Koordinácia pozícií krajín V4 k pripravovanému legislatívnemu zámeru indexácie rodinných
prídavkov v Rakúsku: Rakúsko sa opätovne vrátilo k predchádzajúcej snahe o zavedenie
indexácie rodinných prídavkov pre tie deti, ktoré majú bydlisko mimo Rakúska. V kontexte
opatrení prijímaných rakúskou vládou je Slovenská republika pripravená operatívne
koordinovať pozície zoskupenia štátov V4 v tejto politicky mimoriadne citlivej téme.
Plánované aktivity:
 Ad hoc stretnutia za účelom koordinácie pozícií štátov V4 v otázke indexácie rodinných
prídavkov
 Stretnutie na úrovni ministrov V4 /V4+ (apríl 2019)
 Stretnutie expertov so zameraním na sociálnu ekonomiku (apríl 2019)
 Stretnutie predstaviteľov inšpektorátov práce a úradov práce V4, príp. V4+ na úrovni
expertov

Školstvo a vzdelávanie
V oblasti celoživotného vzdelávania a v súlade s dynamickým vývojom na trhu práce je v
záujme predsedníctva zamerať sa na rozvíjanie základných zručností, zvyšovanie úrovne
digitálnych kompetencií dospelej populácie vo všetkých vekových kategóriách. Počas
slovenského predsedníctva v Rade EÚ v roku 2016 bol prijatý „Nový program v oblasti
zručností pre Európu“, na ktorý chceme priamo nadviazať. Predsedníctvo chce aj naďalej
podporovať výmenu skúseností a implementáciu OECD Programu medzinárodného
hodnotenia kompetencií dospelých. Ďalším kľúčovým aspektom predsedníctva bude záujem
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o zviditeľnenie výsledkov neformálneho vzdelávania, informálneho učenia sa a ich uznávanie
v kontexte nadobudnutia relevantných kvalifikácií pre trh práce, vrátane zvyšovania atraktivity
ďalšieho vzdelávania.
Plánované aktivity:
 Konferencia k implementácii OECD Programu medzinárodného hodnotenia kompetencií
dospelých so zameraním na úroveň zručností dospelej populácie (27.-29. november 2018)
V oblasti regionálneho školstva najviac rezonuje problematika prepájania vzdelávania so
svetom práce prostredníctvom odborného vzdelávania a prípravy. V čase rýchlo a dynamicky
sa rozvíjajúceho trhu práce je potrebné, aby odborné vzdelávanie a príprava reflektovali
najnovšie trendy vývoja v oblasti priemyslu a služieb a premietli sa tak do vzdelávacích
programov na stredných odborných školách. Aktivity nadväzujú na Nový program v oblasti
zručností pre Európu.
Odborné vzdelávanie a príprava: predsedníctvo sa zameria na prepájanie odborného
vzdelávania a prípravy s potrebami trhu práce prostredníctvom zapojenia zamestnávateľov do
procesu odborného vzdelávania a prípravy. Predsedníctvo sa taktiež zameria na podporu
vzdelávania učiteľov odborných predmetov, ako aj na výmenu skúseností a možnosti
uplatnenia systémov odborného vzdelávania a prípravy krajín V4 v krajinách Balkánu.
Plánované aktivity:
 stretnutie expertnej skupiny krajín V4 a Rakúska k implementácii duálneho vzdelávania
(apríl 2019, Bratislava)

Mládež a šport
Politika mládeže: Predsedníctvo sa zameria na podporu a rozvoj talentu a potenciálu mladých
ľudí v krajinách V4 a východnej Európy. Zámerom je tiež posilniť spoluprácu mimovládnych
organizácií a pracovníkov s mládežou, ako aj efektívne využívať dostupné finančné zdroje z
Medzinárodného vyšehradského fondu a programu Erasmus+.
Plánované aktivity:
 Seminár V4 a Východné partnerstvo o podpore a rozvoji talentu (apríl 2019)
Šport: predsedníctvo bude pokračovať v spoločnom projekte posilňovania regionálnej
spolupráce krajín V4 v oblasti športu formou organizácie športových súťaží v kategórii
juniorov pod názvom Olympijské nádeje.
Plánované aktivity:
 25. zasadnutie riadiaceho výboru súťaží V4 Olympijské nádeje (29.-30.11.2018,
Bratislava)

Kultúra
V oblasti kultúry sa predsedníctvo zameria na otázky spoločných kultúrnych koreňov
a historických skúseností v kontexte historických premien Európy. Pri príležitosti
stého výročia ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku nových štátnych útvarov na území rakúskouhorskej monarchie sa počas predsedníctva v poľskom Rzeszówe uskutoční 1. ročník
divadelno-umeleckého festivalu Transmisje, na ktorý nadviaže v prvom polroku 2019 druhý
ročník tohto festivalu v Košiciach so zameraním na 30. výročie pádu železnej opony.
Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018: predsedníctvo sa zameria na aktivity s cieľom
podnietiť viac ľudí objavovať a spoznávať kultúrne dedičstvo Európy a posilniť tak pocit
príslušnosti k spoločnej európskej rodine. Budeme klásť dôraz na hodnotu kultúrneho dedičstva
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pre spoločnosť, jeho hospodársky prínos, jeho úlohu v európskej kultúrnej diplomacii a význam
jeho zachovania pre budúce generácie.
Okrem vyššie uvedeného sa bude predsedníctvo venovať výmene skúseností v systéme
financovania kultúry a menšinovej kultúry v krajinách V4 s dôrazom na nezávislú, resp.
neštátnu kultúru, jej aktuálny stav, východiská a nové trendy.
Plánované aktivity:
 Medzinárodná konferencia o rano-stredovekej sakrálnej architektúre so zameraním na
veľkomoravské obdobie (október 2018, Kopčany)
 28. stretnutie ministrov kultúry krajín V4 (jún 2019)
 stretnutie zástupcov pracovnej skupiny pre kultúrne dedičstvo krajín V4 (1Q 2019,
Bratislava)
 Medzinárodná konferencia k 100. výročiu vzniku Univerzitnej knižnice v Bratislave (1.
polrok 2019)
 2. ročník divadelno-umeleckého festivalu Transmisje (1. polrok 2019, Košice)
 kolokvium knižnično-informačných expertov z krajín V4
 vyšehradská iniciatíva audiovizuálnej spolupráce
 projekt Medzinárodných majstrovských kurzov (V4 a EÚ)/Akadémie Konvergencie
 Kruhy na vode – súťaž s výstavou, Galéria ÚĽUV (18. október 2018, Bratislava)

II. Bezpečné prostredie
Budovanie dobrých a stabilných zahranično-politických vzťahov
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika: Základné politické východisko pre budovanie
spolupráce krajín V4 v tejto oblasti je členstvo v EÚ. Naším cieľom ostáva dôraz na udržanie
a posilňovanie dialógu a jednotnej pozície EÚ. Budeme sa zasadzovať za užšiu koordináciu
a posilňovanie spolupráce v témach, v ktorých máme dostatočnú expertízu a skúsenosti a
môžeme tak priniesť podnety pre zaujímavé riešenia v rámci relevantných formátov pre EÚ ako
celok.
Neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti Európy je bezpečnosť regiónu západného Balkánu,
ktorý ovplyvňoval bezpečnostno-politické prostredie nášho kontinentu. Predsedníctvo bude
preto pokračovať v implementácii Globálnej stratégie EÚ, podľa ktorej dôveryhodná politika
rozširovania predstavuje strategickú investíciu do európskej bezpečnosti a prosperity.
Pokrok v integračnom úsilí je potrebné hodnotiť podľa objektívnych zásluh v prijímaní nutných
reforiem v jednotlivých krajinách. Strategický dokument pre západný Balkán Kredibilná
perspektíva členstva krajín západného Balkánu v EÚ, ktorý prijala EK vo februári 2018,
predstavuje efektívny príspevok a podporu politiky rozširovania. Stratégia potvrdzuje politiku
otvorených dverí EÚ pre krajiny západného Balkánu, ako aj väčšiu angažovanosť EÚ v regióne.
Predsedníctvo sa pri ďalšom posilňovaní dynamiky a kredibility integrácie zameria na
podporu implementácie tejto stratégie. Pokračovaním podpory Západobalkánskeho fondu
budeme naďalej prispievať k prehlbovaniu spolupráce a zmierenia v regióne.
Stabilizácia východného susedstva Európskej únie je našim spoločným strategickým
záujmom. Dialógom s východnými partnermi prispieva V4 k úspechu reformných procesov v
týchto krajinách a napomáha ich pro-európskej trajektórii. Partnerské krajiny majú právo zvoliť
si svoju vlastnú zahranično-politickú orientáciu, pričom ich suverenita a územná integrita musí
byť rešpektovaná. Slovenské predsedníctvo sa zameria na implementáciu záverov EÚ samitu
Východného partnerstva z novembra 2017 s dôrazom na posilnenie odolnosti partnerských
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krajín. V tejto súvislosti je potrebné venovať osobitnú pozornosť boju proti hybridným
hrozbám, aj z pohľadu nadchádzajúcich prezidentských a parlamentných volieb na Ukrajine
v roku 2019.
Predsedníctvo bude v spolupráci s ďalšími členskými krajinami EÚ podporovať pozitívny
vývoj v krajinách východného susedstva s cieľom udržať politiku Východného partnerstva
medzi hlavnými prioritami agendy EÚ. V prípade Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny budeme
podporovať zosúlaďovanie ich právnych predpisov s EÚ acquis, čím sa v plnej miere dosiahne
implementácia asociačných dohôd vrátane prehĺbenej a komplexnej dohody o zóne voľného
obchodu a krajiny sa priblížia k EÚ a NATO. Predsedníctvo taktiež podporí spoluprácu
s Arménskom, Azerbajdžanom a Bieloruskom vrátane implementácie alebo prípravy
nového rámca dohôd s EÚ za predpokladu, že všetky nutné kritériá tieto krajiny splnia.
Slovenské predsedníctvo v súvislosti nadviaže na dobrú a osvedčenú tradíciu a usporiada
osobitné ministerské zasadnutia s krajinami západného Balkánu aj Východného partnerstva.
Predsedníctvo má zámer pokračovať v dialógu s krajinami strednej Ázie za predpokladu, že
budú identifikované okruhy spoločného záujmu zahŕňajúc medziregionálnu spoluprácu
v oblasti hospodárstva a obchodu, prepravy a dodávok energie, vzdelávania, kultúry, ako aj
bezpečnostných výziev.
Predsedníctvo zameria pozornosť V4 aj na Afriku, kde V4 aktívne odštartovala spoločný
projekt podpory farmárov v Keni a v spolupráci s Talianskom aj v Líbyi formou príspevku
do Núdzového trustového fondu EÚ pre taliansky projekt pohraničného manažmentu.
Z oblasti bezpečnosti a obrany chceme docieliť posilnenie spolupráce V4 v oblasti hybridných
a kybernetických hrozieb, ako aj strategickej komunikácie.
V oblasti posilňovania bezpečnosti a medzinárodnej spolupráce pri prevencii a riešení
konfliktov zváži predsedníctvo aj užšiu spoluprácu, resp. koordináciu aktivít V4
s programom predsedníctva SR v OBSE, ktoré bude prebiehať v roku 2019.
Slovenské predsedníctvo nadviaže na tradičné formáty V4+ na rôznych úrovniach s krajinami
západného Balkánu, Východného partnerstva, USA, Kanadou, Tureckom, Izraelom,
Japonskom a Južnou Kóreou.
Plánované aktivity:
 V4+Nemecko – stretnutie premiérov (jeseň 2018, Bratislava)
 V4+Francúzsko – stretnutie premiérov (jeseň 2018, Bratislava)
 V4+Francúzsko+Nemecko – konzultácie európskych riaditeľov MZV (2019, Bratislava)
 V4+západný Balkán na úrovni ministrov zahraničných vecí (apríl/máj 2019, Bratislava)
 okrúhly stôl V4 k prioritám EÚ v krajinách západného Balkánu (jar 2019, Brusel)
 V4+Východné partnerstvo na úrovni ministrov zahraničných vecí (jeseň 2018, Bratislava)
 pokračovanie v projekte Roadshow V4 pre UA (2019)
 V4+Izrael – stretnutie premiérov
 V4+Japonsko – stretnutie premiérov na okraj ASEM (18.-19. október 2018, Brusel)
 konferencia CEPA Forum (24. september 2018, Washington DC)
 konzultácie politických riaditeľov v pravidelných formátoch V4+

Účinná migračná a azylová politika
Téma externej a internej dimenzie migrácie bude silno rezonovať aj počas predsedníctva.
Migrácia predstavuje jednu z hlavným výziev pre európske spoločenstvo, čo potvrdzuje aj fakt,
že táto problematika bude hlavnou témou summitu Európskej rady v októbri 2018. Riziko
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nových migračných tokov do Európy nebolo úplne eliminované. Vývoj je potrebné neustále
kontrolovať, aby bolo možné naň operatívne reagovať.
Predsedníctvo má záujem pokračovať v spolupráci krajín V4 v zodpovednom riadení
migračnej krízy, ktoré si vyžaduje komplexný a vyvážený prístup založený na dodržiavaní
prijatých pravidiel, zodpovednosti a solidarite, zohľadňujúc reálne možnosti jednotlivých
štátov. V4 odmieta akékoľvek aktivity a opatrenia zavádzajúce povinné mechanizmy
prerozdeľovania utečencov medzi členské štáty EÚ.
Predsedníctvo nadviaže na osvedčenú prax koordinácie pozícií a stanovísk k legislatívnym
návrhom v rámci reformy spoločného európskeho azylového systému, najmä
k Dublinskému nariadeniu, ako aj k pripravovanému Globálnemu kompaktu pre utečencov a
Globálnemu kompaktu pre migráciu.
Riešenie súčasnej výzvy spojenej s migráciou vidíme predovšetkým v krajinách pôvodu
a tranzitu, a preto sa zameriame na vzájomnú spoluprácu v oblasti podpory rozvoja tretích
krajín a riešenia príčin migrácie – predovšetkým v Afrike a v krajinách Blízkeho a
Stredného východu. Budeme pokračovať v rozvíjaní a implementácií projektu Spoločného
mechanizmu na riešenie migračnej krízy, ktorej cieľom je zlepšenie podmienok migrantov
v tretích krajinách.
Dôležitý pilier účinného riadenia migrácie, posilnenia vnútornej bezpečnosti EÚ a riadneho
fungovania schengenského priestoru, ktoré je pre nás kľúčové, predstavuje fungujúca
kontrola vonkajších hraníc. Touto témou sa bude zaoberať neformálny summit EÚ v
Salzburgu v septembri 2018.
V kontexte uvedenia systému vstup/výstup do praxe bude snahou predsedníctva intenzívna
spolupráca krajín V4, prípadne aj s Bulharskom a Rumunskom. Mechanizmus prinesie zásadnú
zmenu spôsobu vykonávania hraničných kontrol, čo pre krajiny bude predstavovať veľkú
výzvu.
V oblasti boja proti nelegálnej migrácii a súvisiacemu prevádzačstvu je našou ambíciou
zintenzívnenie medzinárodnej policajnej a justičnej spolupráce. Vypracujeme tiež každoročnú
Spoločnú analytickú správu o nelegálnej migrácii na území krajín V4, ktorá tvorí základ pre
spoločné aktivity v danej oblasti v našom regióne.
Plánované aktivity
 Stretnutie ministrov vnútra
 Zasadnutie riaditeľov migračných úradov (apríl 2019, Bratislava)
 Zasadnutie národných koordinátorov V4 k iniciatíve Spoločného mechanizmu na riešenie
migračnej krízy (november 2018, Bratislava)
 Rokovanie expertov analýzy rizík nelegálnej migrácie krajín V4 (apríl 2019)
 Stretnutie riaditeľov hraničných polícií krajín V4 prípadne + Rumunsko a Bulharsko
vrátane prípravného expertného rokovania (marec/apríl 2019)
 Stretnutie vedúcich operatívnych služieb krajín V4 zodpovedných za odhaľovanie
a vyšetrovanie trestných činov nelegálnej migrácie a prevádzačstva (apríl 2019)
 Stretnutie riaditeľov Národných ústrední informácií o pasažieroch krajín V4 + Rakúsko
(október/november 2018)
 Konzultácie vo formáte V4 na úrovni riaditeľov konzulárnych odborov rezortov
zahraničia (2019, Bratislava)

Posilňovanie európskej bezpečnosti a obrany
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V oblasti obrany bude slovenské predsedníctvo pokračovať v rozvoji spolupráce v súlade
s pravidelne aktualizovaným dokumentom Akčný plán obrannej spolupráce krajín V4, ktorého
súčasťou je spolupráca v oblasti obranného plánovania, výcviku a cvičení, spoločnej ochrany
vzdušného priestoru, či vojenského vzdelávania. Predsedníctvo sa sústredí na pokračovanie
prípravy Veliteľstva spoločnej logistickej podpornej skupiny, spolu s pričlenenými jednotkami,
ktoré budujú krajiny V4 spoločne v súlade s Cieľmi spôsobilostí 2017 v prospech NATO.
Zároveň podporujeme aj potenciál spolupráce v oblasti spoločného obstarávania s cieľom
modernizácie zastaraných systémov krajín V4. Integrovanú matricu obranných spôsobilostí
krajín V4 považujeme za živý dokument, ktorého obsah sa priebežne aktualizuje a ktorý našim
krajinám môže poslúžiť ako nástroj pre harmonizáciu obranného plánovania a obstarávania.
Predsedníctvo sa bude zasadzovať za včasné vzájomné informovanie a pokračovanie
pravidelných stretnutí krajín V4 za účelom spoločnej koordinácie stanovísk k obrannobezpečnostným témam presadzovaných a prijímaných počas rokovaní na multilaterálnej
úrovni.
Bezpečnostná a obranná spolupráca EÚ: Hlavným nástrojom prehlbovania bezpečnostnej a
obrannej spolupráce EÚ sa v závere roka 2017 stala Stála štruktúrovaná spolupráca, ktorej
sa zúčastňujú všetky krajiny V4. Predsedníctvo bude vyvíjať snahy vedúce k výmene
skúsenosti krajín V4 z účasti na PESCO, ako aj otvoreniu diskusie o prípadom spoločnom
projekte krajín V4, ktorý by mohol byť súčasťou niektorej z ďalších vĺn projektov PESCO.
Predsedníctvo využije priestor na vzájomné informovanie sa krajín V4 o vývoji ohľadom
projektov PESCO s dôrazom na tie projekty, ktorých sú krajiny V4 účastníkmi, alebo
pozorovateľmi, vrátane projektu pod vedením SR s názvom EuroArtillery - Nepriama palebná
podpora a taktiež projektu Vojenskej mobility pod vedením Holandska.
Predsedníctvo bude pokračovať v budovaní a príprave Vyšehradskej bojovej skupiny EÚ.
Predsedníctvo bude pokračovať v spolupráci V4 v oblasti výcviku na základe Strednodobého
plánu výcviku a cvičení krajín V4 a bude naďalej podporovať a iniciovať koordinovanie
národných pozícií v otázkach týkajúcich sa NATO a EÚ. Prvý katalóg výcvikových aktivít
krajín V4 na roky 2019-2020 bude publikovaný do konca augusta 2018.
Spolupráca v rámci NATO: Predsedníctvo sa bude snažiť o efektívnu spoločnú koordináciu
krajín V4 v rámci pôsobenia na východnom krídle NATO. Uvedomujeme si tiež potrebu
venovať pozornosť južnému vektoru NATO, a to aj v súvislosti s pretrvávajúcim fenoménom
migrácie, pri ktorom sa osvedčila spolupráca medzi EÚ a NATO. Cielená asistencia, výcvik
a poradenstvo, ktoré poskytujeme (a plánujeme poskytovať aj v rámci budúcej misie NATO) v
Irackej republike, sú hodnotným príspevkom k zvýšeniu stability v regióne.
Stabilita v našom susednom priestore má nespochybniteľný pozitívny vplyv na zlepšenie
bezpečnostnej situácie v celom európskom priestore. Slovenské predsedníctvo bude
pokračovať v pomoci a podpore Ukrajine a ostatným dôležitým partnerským krajinám
NATO v Európe formou odovzdávania skúseností a podpory pri realizácii reforiem
bezpečnostného sektora. SR ako vedúca krajina Zvereneckého fondu NATO – Ukrajina v
oblasti likvidácie nevybuchnutej munície a boja proti improvizovaným nástražným zariadeniam
sa bude snažiť využiť formát V4 na zdieľanie skúseností a získavanie pomoci od partnerov.
Slovenské predsedníctvo bude podporovať synergiu medzi krajinami V4 pôsobiacimi v
zvereneckých fondoch NATO-Ukrajina.
Rozvoj strategickej spolupráce EÚ a NATO: Intenzívna spolupráca EÚ a NATO sa v súčasnom
bezpečnostnom prostredí stáva nevyhnutnosťou. Predsedníctvo bude z tohto dôvodu klásť
dôraz na posilňovanie vzájomných interakcií EÚ a NATO, a to v súlade so Spoločnou
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deklaráciou lídrov EÚ a NATO o posilnení strategickej spolupráce a aktuálnym vývojom na
pôde oboch organizácií.
Plánované aktivity:
 stretnutie ministrov obrany (jeseň 2018, jar 2019)
 stretnutie náčelníkov generálnych štábov (jeseň 2018, jún 2019)
 stretnutie štátnych tajomníkov vo formáte Senior Body V4 (jeseň 2018, jar 2019)
 stretnutie politických riaditeľov ministerstiev obrany (jeseň 2018, jar 2019)
 stretnutie riaditeľov odborov bezpečnostnej politiky ministerstiev zahraničných vecí
(november 2018)
 neformálne stretnutie veliteľov vzdušných síl v rámci Medzinárodných leteckých dní
(september 2018)
 rokovanie národných riaditeľov pre vyzbrojovanie (december 2018, jún 2019)
 stretnutie odborníkov na oblasť obranného plánovania V4 ( jeseň 2018, jar 2019)
 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie V4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
2018 (25. – 26. október 2018)
 rokovanie expertnej skupiny k budovaniu Vyšehradskej bojovej skupiny EÚ (jeseň 2018)
 medzinárodný seminár k PESCO projektu EuroArtillery (september 2018, jar 2019)
 stretnutie vojenských duchovných predstaviteľov krajín V4 (jar 2019)
 konferencia k výcviku, cvičeniam a vzdelávaniu krajín V4 (jeseň/zima 2018 , jar/leto
2019)
 konferencia vojenského zdravotníctva krajín V4 – Visegrad Military Medicine
Conference – VIMIMED 2019 (február 2019)
 pracovné rokovanie veliteľov síl pre špeciálne operácie krajín V4 (jún 2019)

Boj proti terorizmu
V ostatných rokoch došlo k nárastu počtu teroristických útokov v krajinách EÚ zameraných
predovšetkým na tzv. mäkké ciele (soft targets), s využitím čo možno najjednoduchšieho
modusu operandi (prípadne kombináciou) bez dlhodobejšej zložitej prípravy a s ľahko
dostupnými prostriedkami (ručné - strelné a chladné bodno/rezné zbrane, automobil ako zbraň,
podomácky vyrobené výbušné zariadenia) za minimálnych finančných nákladov. Nie je
vylúčené, že sa teroristi môžu pri útokoch pokúsiť zneužiť aj chemické, biologické,
rádiologické alebo jadrové zbrane. Vzhľadom na medzinárodný charakter terorizmu bude
ambíciou predsedníctva zintenzívniť vzájomnú medzinárodnú spoluprácu v boji proti
teroristickej hrozbe.
Plánovaná aktivita
 Stretnutie expertov na protiteroristické operácie a príprava spoločného protiteroristického
cvičenia V4+Izrael (marec 2019)
 Spoločné protiteroristické cvičenie zásahových jednotiek krajín V4 a Izraela (jún 2019)

Kybernetická bezpečnosť
Digitálna evolúcia a rozvoj kybernetického priestoru prináša so sebou narastajúci počet
kybernetických útokov, ktoré v niektorých členských krajinách EÚ prevyšujú dokonca počet
klasických trestných činov. V rámci predsedníctva sa preto zameriame na posilnenie
a zefektívnenie spolupráce v boji proti kybernetickej kriminalite spojenej so
zneužívaním kryptomien, najmä bitcoinu. Táto takmer nevystopovateľná resp. anonymná
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mena na tzv. dark internete sa zneužíva na nelegálne činnosti, najčastejšie na obchod so
zbraňami, drogami, falošnými dokladmi a detskú pornografiu.

Krajiny V4 a Rakúsko spolupracujú v kybernetickej bezpečnosti už od roku 2012 vo
formáte Stredoeurópskej platformy pre kybernetickú bezpečnosť (CECSP). Cyklus
predsedníctva CECSP nie je totožný s cyklom predsedníctva V4. Vo formáte CECSP sa
pravidelne stretávajú národní zástupcovia na rozhodovacej a expertnej úrovni. Počas
slovenského predsedníctva v roku 2017 v rámci spolupráce CECSP začali účastnícke
krajiny koordinovať svoje aktivity, stanoviská a pozície aj na úrovni Európskej únie. Táto
aktivita nezostala nepovšimnutá aj od ostatných členských krajín Európskej únie, preto sa
napr. Francúzsko pripojilo ku koordinovaným aktivitám CECSP pri záležitostiach
kybernetickej bezpečnosti v Európskej únii.
Plánované aktivity
 Pracovné stretnutie expertov V4 k problematike kybernetickej kriminality spojenej so
zneužívaním kryptomien, najmä bitcoinu (november 2018, Bratislava)

Efektívne krízové riadenie
V snahe zvýšiť bezpečnosť občanov, majetku a životného prostredia sa sústredíme aj na
posilnenie vzájomnej spolupráce v oblasti krízového riadenia. V oblasti prevencie sa
budeme venovať rozvíjaniu cezhraničnej spolupráce v nových prístupoch k európskemu
číslu tiesňového volania 112 a posilneniu ochrany kritickej infraštruktúry. Pozornosť
budeme venovať aj problematike lesných požiarov, ktoré sa dôsledkom dopadov zmeny klímy
vyskytujú stále častejšie, a ktoré okrem environmentálnych škôd ohrozujú životy ľudí
a prinášajú veľké ekonomické straty.
Plánované aktivity
 Workshop na tému Nové prístupy k európskemu číslu tiesňového volania 112 (február
2019, Žilina)
 Stretnutie generálnych riaditeľov civilnej ochrany krajín V4 (máj 2019, Bratislava)
 XXI. ročník Medzinárodnej konferencie medicína katastrof (MEKA 2018) (október 2018)
 Medzinárodná konferencia FIRECO 2019 (2. štvrťrok 2019, Trenčín)

Boj proti environmentálnej trestnej činnosti
Ani dopady environmentálnej kriminality nepoznajú hranice, a preto bude našou ambíciou
posilnenie vzájomnej spolupráce v oblasti boja proti vybraným najzávažnejším formám
environmentálnej trestnej činnosti.
Plánované aktivity
 3. stredoeurópske stretnutie špecialistov na environmentálnu kriminalitu (november 2018)
 tri policajné bezpečnostné akcie v blízkosti vybraných hraničných priechodov (september
– november 2018)

Energetická bezpečnosť a klimatická politika
Dokončenie energetickej únie: Táto téma bude naďalej dôležitou oblasťou pre V4. Viaceré
legislatívne návrhy v rámci balíčka Čistá energia pre všetkých Európanov sú v súčasnosti
predmetom trialógov s EP. Očakáva sa postupné uzatváranie predmetných legislatívnych
návrhov, a preto sa počas predsedníctva budú následne viesť diskusie týkajúce sa najmä
implementácie a transpozície revidovaných legislatívnych aktov v krajinách V4. Vysoko
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aktuálne budú prípravy integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy, ku
ktorým budú tiež prebiehať diskusie.
Dominantnou témou nielen na úrovni EÚ, ale aj v rámci zoskupenia V4, bude finalizácia
politickej diskusie o cieľoch energetických a klimatických politík pre rok 2030 s výhľadom
do roku 2050. Klimatické otázky budú riešené aj v zmysle záväzkov vo vzťahu k Parížskej
dohode o zmene klímy. V záujme celej skupiny V4 je koordinovane presadzovať spoločné
požiadavky na zachovanie konkurencieschopnosti, bezpečnosti dodávok, primeraných cien pre
konečných spotrebiteľov a suverenity pri voľbe energetického mixu pre každý členský štát.
Kľúčovou výzvou je tiež zaistiť financovanie opatrení energetickej bezpečnosti z kohéznych
fondov po roku 2020. Napriek značným investíciám v uplynulých rokoch stále existujú úzke
miesta v energetickej infraštruktúre.
Obnoviteľné zdroje energie plnia dôležitú úlohu pri prechode na nízko uhlíkové hospodárstvo.
Rast ich podielu na konečnej energetickej spotrebe si bude vyžadovať užšiu koordináciu
a spoluprácu krajín V4 pri formovaní stratégií a národných príspevkov obnoviteľných zdrojov
energie v kontexte prípravy energeticko-klimatických plánov.
Energetická efektívnosť: Predsedníctvo sa zameria na presadzovanie energetickej efektívnosti
vo všetkých častiach energetického reťazca, od výroby až po spotrebu.
Energetická bezpečnosť patrí medzi strategické priority krajín V4 vzhľadom na ich spoločnú
vysokú závislosť na dovoze energetických surovín z tretích krajín. V tomto ohľade sa bude
predsedníctvo koncentrovať na konzultácie a koordináciu krajín V4 pri presadzovaní projektov,
ktoré posilnia energetickú bezpečnosť regiónu strednej Európy a ktoré v maximálnej možnej
miere využívajú existujúcu infraštruktúru.
Plynárenstvo: Predsedníctvo sa bude snažiť o spoluprácu a koordináciu v rámci regionálnych
skupín pre plynárenstvo zameranú predovšetkým na aplikáciu nového Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady EÚ o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu, a tiež o
rešpektovanie záverov regionálnych skupín, ako sú napr. CESEC alebo Iniciatíva troch morí.
Prioritou budú aktivity smerujúce k dokončeniu Severojužného koridoru.
Elektroenergetika: Zo strany krajín V4 sú tzv. kruhové toky elektriny považované za najväčšiu
prekážku ďalšieho rozvoja trhu s elektrinou v regióne strednej a východnej Európy. Chceme
preto koordinovať stanoviská V4 k riešeniu tohto problému v pripravovanej legislatíve EÚ
v oblasti nového dizajnu trhu s elektrinou.
Jadrová energetika: Predsedníctvo sa bude koncentrovať na spoločné postupy so zameraním
na definovanie postavenia jadrovej energetiky v rámci vnútorného trhu EÚ s elektrinou, ako aj
presadenie jadrovej energie ako primeraného zdroja pre dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti
znižovania emisií skleníkových plynov. Dôležitá bude koordinácia pri prípadných rokovaniach
o revízii Zmluvy o Euratome. Predsedníctvo bude iniciovať spoločné diskusie a koordináciu
stanovísk V4 pred rokovaniami orgánov EÚ a iných medzinárodných platforiem
k dokumentom týkajúcich sa jadrovej energetiky. Zároveň bude pokračovať na spoločnom
projekte V4 pre zabezpečenie jadrovej a energetickej bezpečnosti pre reaktory novej
generácie ALLEGRO.
Plánované aktivity:
 Pravidelné koordinačné rokovania pred formálnymi a neformálnymi Radami na úrovni
ministrov/štátnych tajomníkov
 Stretnutie ministrov V4 pre energetiku počas Stredoeurópskej energetickej konferencie
(november 2018)
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 Pracovná skupina pre energetiku V4 na expertnej úrovni (2. polrok 2018)
 Fórum V4 pre integráciu trhu s plynom na expertnej úrovni (V4 Gas Forum) (1. polrok
2019 )
 Workshop zameraný na energetickú bezpečnosť v elektroenergetike za účasti
Medzinárodnej energetickej agentúry OECD (marec/ apríl 2019, v Bratislave/ Paríži)

Posilňovanie kľúčových oblastí v sektore pôdohospodárstva
Stabilná spolupráca krajín V4 je šancou na zlepšenie podmienok poľnohospodárov, ktorí musia
každodenne čeliť mnohým výzvam vyplývajúcim nielen zo zmeny klímy, extrémnych
poveternostných podmienok, ale aj z rôznych ochorení zvierat. Značný podiel územia krajín V4
zaberajú lesy, preto nenahraditeľný význam pre rozvoj vidieckych oblastí a ochranu krajiny v
strednej Európe má aj udržateľné lesníctvo.
Hlavné ciele slovenského predsedníctva v sektore pôdohospodárstva sú nasledovné.
Podpora zachovania silnej Spoločnej poľnohospodárskej politiky aj po roku 2020
a koordinácia spoločných pozícií V4 ku kľúčovým témam.
Posilnenie postavenia poľnohospodára v potravinovom dodávateľskom reťazci:
Predsedníctvo bude viesť diskusiu a koordinovať pozície V4+3 k návrhu Smernice o nekalých
obchodných praktikách v obchodných vzťahoch v potravinovom dodávateľskom reťazci.
Podpora inovatívnych riešení v poľnohospodárstve a lesníctve s ohľadom na
biohospodárstvo: V tejto oblasti bude prioritnou koordinácia spolupráce pri presadzovaní
záujmov vo výskumných programoch EÚ a regionálnych programoch prostredníctvom
iniciatívy BioEast.
Dvojaká kvalita potravín: Predsedníctvo sa bude zaoberať tzv. Novou dohodou pre
spotrebiteľov, ktorá rieši otázku dvojakej kvality potravín. Ambíciou bude napomôcť zvýšenie
povedomia spotrebiteľov o kvalitatívnych parametroch potravín.
Udržateľné poľnohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo v podmienkach klimatickej
zmeny: Energeticky šetrné a efektívne spôsoby výroby poľnohospodárskych produktov
a spracovania potravín s ohľadom na životné prostredie, rozvoj technológií a postupov pre
vyšší stupeň spracovania primárnej poľnohospodárskej produkcie, presadzovanie a realizácia
udržateľného hospodárenia v lesoch aj v kontexte medzinárodných záväzkov.
Multifunkčnosť poľnohospodárstva, ktorá popri produkcii potravín bude plniť aj ďalšie
činnosti, akými sú ochrana životného prostredia, zachovanie charakteru krajiny a biodiverzity,
zachovanie osídlenia vidieka, rozvoj vidieckych regiónov a rozvoj agroturistiky.
Potravinová bezpečnosť a s tým súvisiaca ambícia zvýšiť v rámci V4 produkciu
poľnohospodárskych produktov a spracovaných potravinárskych výrobkov s vyššou pridanou
hodnotou a kvalitou.
Riadenie rizík: zaviesť opatrenia na predchádzanie rizík súvisiacich s výkyvmi
počasia vplyvom klimatických zmien a výskytom ochorení hospodárskych zvierat a vybudovať
podporné mechanizmy pre zmiernenie následkov prírodných katastrof.
Ekonomický rast: využiť podporné nástroje Spoločnej poľnohospodárskej politiky a oživiť
výrobu poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov, pre ktoré máme k
dispozícii vhodné prírodno-klimatické, znalostné a historické podmienky, čo prispeje k
zvýšeniu hrubého domáceho produktu krajiny, k zníženiu importu a súčasne zlepšeniu
zahranično-obchodnej bilancie.
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Znižovanie potravinových strát a odpadov: Minimalizovať potravinové odpady a strany
a znižovať negatívne dopady poľnohospodárskej výroby na životné prostredie.
Plánované aktivity:
 stretnutie ministrov poľnohospodárstva V4+Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko,
Slovinsko (august 2018 a apríl/máj 2019)
 Konferencia Hodnotenie rizika a nástroje riadenia rizika v agropotravinárskom sektore
za účasti ministrov poľnohospodárstva V4 + Rakúska a OECD (17.–18. október 2018,
Bratislava)

Podpora udržateľného rozvoja
Pre plnú implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ku ktorej sa krajiny V4 prihlásili,
bude v ďalšej fáze kľúčové zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov a zakotvenie
udržateľného rozvoja ako prierezovej priority a ako integrálnej súčasti všetkých vnútorných aj
zahraničných politík štátov. Predsedníctvo v tomto ohľade navrhne mechanizmy na lepšiu
koordináciu a výmenu skúseností medzi krajinami V4.
Plánované aktivity
 Konferencia k implementácii a financovaniu Agendy 2030 v krajinách V4 (2. polrok
2018)

Štátna podpora exportu
Predsedníctvo sa zameria na spoločné konzultácie ohľadom prístupu krajín V4 k otvoreným
otázkam v rámci štátom podporovaných exportných úverov. Ambíciou je dosiahnutie
rovnakého prístupu, formovanie spoločnej pozície a jej presadzovanie na medzinárodnej pôde
ako aj v rámci medzinárodnej pracovnej skupiny pre exportné úvery, kde sa tvoria pravidlá pre
štátom podporované exportné úvery.
Štátne exportno-úverové agentúry krajín V4 podpísali v rámci historicky prvého stretnutia v
septembri 2017 v Budapešti spoločné vyhlásenie o spolupráci. Podpisu predchádzala
konferencia na expertnej úrovni. Slovenské predsedníctvo usporiada v druhom polroku 2018
druhú spoločnú konferencie týchto agentúr.
Plánované aktivity:
 Konferencia predstaviteľov exportno-úverových agentúr krajín V4 (2. polrok 2018)

Bezpečná a moderná zdravotná politika
Lieková politika: Predsedníctvo sa zameria na riešenie nedostatku a nedostupnosti niektorých
liekov pre pacientov. Táto téma je dlhodobo predmetom záujmu EÚ politík v oblasti zdravia,
pričom išlo aj o prioritu predsedníctva SR v Rade EÚ. Jednou z aktivít, ktoré má slovenské
predsedníctvo vo V4 v pláne iniciovať, je výmena informácií v oblasti horizontálneho
skenovania.
Plánované aktivity:
 Pracovná skupina k liekovej politike (2. polrok 2018, 1. polrok 2019)
 Konferencia expertov k problematike liekovej politiky (2. polrok 2018)
Ľudské zdroje: Stredná Európa čelí nedostatku lekárov a sestier v primárnej praxi, ktorí
migrujú do iných, najmä tzv. starých členských štátov EÚ. Predsedníctvo bude preto rozvíjať
spoluprácu V4 v oblasti výmeny informácií, príkladov dobrej praxe a skúseností vo vzdelávaní
a riadení ľudských zdrojov, hlavne v nedostatkových zdravotníckych povolaniach najmä
lekárov a sestier. Slovensko v tejto súvislosti zaviedlo novú formu v systéme ďalšieho
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vzdelávania lekárov, tzv. Rezidentský program zameraný na zníženie vekového priemeru
všeobecných lekárov a pediatrov v regiónoch a zvýšenie kvality a dostupnosti zdravotnej
starostlivosti v primárnom kontakte. Úspešný pilotný projekt bol v rokoch 2014 a 2015
financovaný z prostriedkov EÚ a potvrdil, že táto forma je efektívnym nástrojom na doplnenie
a stabilizáciu počtov lekárov v oboch špecializačných odboroch. Pre sestry sa zaviedlo
motivačné štipendium a plánuje sa zvýšenie platového ohodnotenia ako významný stabilizačný
prvok.
Plánované aktivity:
 Pracovná skupina k ľudským zdrojom (2. polrok 2018 a 1. polrok 2019)
 Konferencia expertov k problematike ľudských zdrojov (2. polrok 2018)
 Stretnutie ministrov zdravotníctva krajín V4 (október 2018)
Ambíciou predsedníctva je tiež podpora posilňovania služieb verejného zdravotníctva, podpora
vytvárania národných koalícii hlavných partnerov a formulovania a implementovania
národných stratégii verejného zdravotníctva v úzkej súčinnosti s národnými kanceláriami
Svetovej zdravotníckej organizácie.
Sústredíme sa aj na spoločné riešenia problematiky metamfetamínu, keďže už niekoľko rokov
sú v krajinách V4 zaznamenané zvýšené výskyty tejto drogy.
Predsedníctvo vyvinie úsilie na iniciovanie diskusie o skúsenostiach krajín V4 v otázke výskytu
infekčných ochorení v súvislosti s migráciou a v oblasti realizácie imunologických prehľadov
a následnej zmeny nastavenia očkovacej stratégie .
V súvislosti s problematikou pitnej vody v regióne V4 sa predsedníctvo zameria na otázky
zabezpečenia kontroly kvality pitnej vody z hľadiska jej zdravotnej bezpečnosti, vykonávanie
štátneho zdravotného dozoru nad zásobovaním obyvateľov pitnou vodou, monitoringu
ukazovateľov kvality pitnej vody, ako aj problém kontaminácie zdrojov pitných vôd
pesticídnymi látkami. Predsedníctvo tým nadviaže na prebiehajúce rokovania o revízii
Smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorá bola
predložená vo februári 2018 a ktorej hlavným cieľom je ochrana zdravia ľudí pred
nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu.
Predsedníctvo sa tiež sústredí na rozvoj spolupráce krajín V4 v oblasti výmeny informácií,
skúseností, či príkladov dobrej praxe pri liečbe tuberkulózy, a to osobitne u rizikových skupín
populácie. Budeme sa aktívne podieľať na boji proti neprenosným chorobám s dôrazom na
riešenie nutričných rizikových faktorov a potláčanie všetkých foriem podvýživy.
Medzi dôležité témy predsedníctva bude patriť aj boj proti vzostupu detskej obezity v krajinách
V4. Na dosiahnutie tohto cieľa bude nutné vyčleniť potrebné zdroje. Aktivity sa preto sústredia
nielen na prevenciu obezity, ale aj na posilnenie kapacít a efektivity zdravotnej starostlivosti,
ktorá zabezpečí liečbu obezity detí i dospelých.
Predsedníctvo sa bude usilovať o podporu riešenia celosvetovej problematiky antimikrobiálnej
rezistencie, ako aj o podporu prevencie vo všetkých oblastiach zdravia a zdravotnej
starostlivosti. Plánom je zaoberať sa aj výmenou skúseností a informácií o účinnej aplikácii
politiky zameranej na riadenie bezpečnosti pacientov (Patient Safety management) a ciele
udržateľného rozvoja.
Plánované aktivity:
 Stretnutie V4+ riaditeľov národných kancelárii Svetovej zdravotníckej organizácie v
spolupráci s MZ SR (4.Q 2018)
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 Odborná protidrogová konferencia V4+ (Nemecko a Rakúsko) k problematike
metamfetamínu (november 2018)
 Stretnutie na expertnej úrovni zástupcov krajín V4+ ku klinickým štandardným
postupom (Q.4 2018)
 Expertné rokovania zástupcov krajín V4+ ku nástrojom hodnotenia dôkazov,
implementácie a auditovania štandardných postupov (Q.1 2019)
 Konferencia hlavných hygienikov V4 (apríl 2019)
 Prípravné stretnutie k problematike tuberkulózy (júl 2018)
 Konferencia expertov k problematike tuberkulózy (3.Q 2018 alebo 1.Q 2019)

Verejné obstarávanie
Priame rokovacie konanie: Predsedníctvo bude iniciovať diskusiu zameranú na výmenu
skúseností krajín V4 v oblasti verejného obstarávania formou priameho rokovacieho konania z
hľadiska oprávnenosti jeho použitia a rizík, ktoré vo vzťahu k obmedzeniu hospodárskej súťaže
prináša.
Hodnota za peniaze prináša priestor pre diskusiu vo veciach obstarávania na základe iných
kritérií ako je najnižšia cena, resp. diskusiu o otázkach hodnoty za peniaze v kontexte verejného
obstarávania. Cieľom je zodpovedať na otázky v tejto oblasti, ako aj záujem prediskutovať ich
s ostatnými štátmi V4.
Plánované aktivity:
 konferencia na tému Priame rokovacie konanie, Hodnota za peniaze a iné otázky
verejného obstarávania (september 2018)
Nekalé praktiky: Predsedníctvo podnieti v rámci krajín V4 diskusiu zameranú na výmenu
skúseností v oblasti predchádzania konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť
čestnú hospodársku súťaž, prípadne porušiť základné princípy verejného obstarávania resp.
diskusiu zameranú na iné formy nekalých praktík, ktoré sa vyskytujú v procese verejného
obstarávania.
Plánované aktivity:
 workshop na tému Nekalé praktiky (december 2018)
Sekundárne politiky a skúsenosti iných krajín s ich implementáciou: Zelené verejné
obstarávanie predstavuje osobitnú formu verejného obstarávania, v rámci ktorého sa uplatňujú
požiadavky, ktoré majú zaistiť, že obstaraný predmet zákazky, vrátane činností súvisiacich
napríklad s jeho dodaním, montážou, inštaláciou, prevádzkou, bude mať priaznivý vplyv na
životné prostredie. Cieľom predsedníctva bude iniciovať diskusiu zameranú na výmenu
praktických skúseností jednotlivých štátov s implementáciou sekundárnych politík.
Plánované aktivity:
 workshop na tému Sekundárne politiky a skúsenosti iných krajín s ich implementáciou
(jún 2019)

III. Inteligentné riešenia
Veda, výskum, inovácie a zavádzanie digitálnych technológií
Slovenské predsedníctvo podporí implementáciu politík zameraných na inovácie, výskum
a vývoj prostredníctvom výmeny skúseností uplatnenia Stratégie inteligentnej špecializácie.
Na regionálnej úrovni je našim cieľom posilniť konkurencieschopnosť regiónov EÚ
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zabezpečením udržateľného rozvoja založeného na inteligentnom, udržateľnom a inkluzívnom
raste. Chceme dosiahnuť zviditeľnenie a zatraktívnenie externého a interného prostredia
regiónov formou výmeny a zdieľania skúseností v rámci realizovaných aktivít s využitím smart
riešení a rozvoja inovácií. Snahou predsedníctva je hľadanie prienikov medzi jednotlivými
stratégiami (národnými resp. regionálnymi) a hľadanie nástrojov na prijatie budúcich opatrení
v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti krajín V4 nielen v rámci EÚ, ale aj v globálnom
rozmere.
Plánované aktivity:
 Konferencia na expertnej úrovni s cieľom výmeny skúseností s využitím a aplikáciou
Stratégie inteligentnej špecializácie (jar 2019, Bratislava)

Medzinárodná vedecko-technická spolupráca
Počas predsedníctva sa medzinárodná vedecká spolupráca bude zameriavať predovšetkým na
podporu pokračovania spoločných projektov a programov iniciovaných v rámci V4 a formátu
V4+. Dôležitá je aj podpora regionálnej spolupráce vo formáte V4 v programoch európskej
územnej spolupráce na nadnárodnej a cezhraničnej úrovni, v rámci programov a iniciatív
Interreg Stredná Európa a Stredoeurópskej iniciatívy, Dunajskej stratégie, či iných
makroregionálnych stratégií EÚ.
V súvislosti s budovaním európskeho výskumného priestoru sa predsedníctvo chce zamerať
najmä na koordináciu spoločných priorít a spoločný postup pri rokovaniach týkajúcich sa
prípravy 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie v rámci novovzniknutej platformy
V4+ Task Force.
Plánované aktivity:
 Stretnutia pracovnej skupiny V4+Task Force k príprave 9. rámcového programu EÚ pre
výskum a inovácie (3.Q 2018 a 2.Q 2019)
 Expertné stretnutia V4+ Rakúsko (september, november 2018 a máj 2019)

Vyšehradský patentový inštitút a podpora výskumu a inovácií
Predsedníctvo bude podporovať chod a ďalší rozvoj Vyšehradského patentového inštitútu. V
kontexte ukončenej transpozície ustanovení Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o
aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok bude
predsedníctvo stimulovať výmenu skúseností z post-aproximačnej praxe v krajinách V4, ako
aj názorov na prínos aplikácie jednotných postupov v konaní o ochranných známkach, ktoré sa
realizujú v rámci konvergenčných iniciatív.
Plánované aktivity:
 stretnutie zástupcov národných úradov priemyselného vlastníctva (4.Q 2018 a 2.Q 2019)

Podpora budovania jednotného digitálneho trhu
Najaktuálnejšou výzvou, pred ktorou stojí v súčasnosti región V4 je digitálna transformácia
celého ekosystému zahŕňajúceho nielen priemysel ale aj verejnú správu. Predsedníctvo vidí
budúcnosť regiónu V4 vo vzdelaných občanoch majúcich aspoň základné digitálne zručnosti
umožňujúce im viesť plnohodnotný život v modernej dobe a zapájať sa do diania vo virtuálnom
svete. Predsedníctvo preto naštartuje aktívnu spoluprácu národných koalícií pre digitálne
zručnosti a pracovné miesta, ktoré si budú vymieňať najlepšie skúseností z implementácie
účinných opatrení.
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V rámci digitálnej transformácie vo verejných správach krajín V4 (tzv. eGovernment) bude
slovenské predsedníctvo podporovať vzájomnú výmenu osvedčených postupov a know-how
v súlade s „Akčným plánom EÚ pre elektronickú verejnú správu 2016-2020“.
Jednou z pretrvávajúcich úloh je pokračovať vo V4 koordinácii k prijímanej legislatíve EÚ
týkajúcej sa Jednotného digitálneho trhu.
Transformácia ekonomík krajín V4 bude výrazne ovplyvnená postupnou robotizáciou
a automatizáciou priemyslu. Umelá inteligencia (AI) predstavuje budúcnosť nie len priemyslu,
ale aj celej spoločnosti. Krajiny V4 budú musieť v najbližšej dobe predstaviť svoje vlastné
národné stratégie ohľadne AI, a to hlavne v oblasti výskumu a vývoja. Predsedníctvo chce
vytvoriť konštruktívnu platformu v rámci ktorej by si jednotlivé vyšehradské krajiny mohli
vymeniť skúseností a informácie z vlastných národných prístupov voči AI.
Plánované aktivity:
 Workshop s účasťou Digitálnych koalícií krajín V4 za účelom výmeny skúseností
a najlepších praktík v oblasti budovania digitálnych zručností počas konferencie ITAPA
(13.-14. november 2018)
 Expertné stretnutia, podpora výmeny najlepších skúseností v eGovernmente v rámci
konferencií ako je ITAPA (november 2018)
 Konzultácie na expertnej úrovni (Brusel)
 Konferencia k umelej inteligencii (11. október 2018, Brusel)

Podpora investícií v oblasti obchodu, MSP, start-upov a smart cities
Malé a stredné podniky (MSP) sú v rámci V4 hlavným zdrojom pracovných príležitostí a
prispievajú k zvýšeniu konkurencieschopnosti nielen krajiny, ale aj celého regiónu.
Pracovná skupina V4 Innovation Task Force, ktorá vznikla počas predchádzajúceho
slovenského predsedníctva vo V4 na podporu začínajúcich podnikov, by v dlhodobej
perspektíve mohla viesť k vytvoreniu spoločnej platformy krajín V4 v Silicon Valley pre
začínajúce inovatívne spoločnosti. Jej účelom je hľadanie spoločného prístupu a podpory
začínajúcich podnikov, ktoré by im uľahčilo vstup na trh.
Plánované aktivity:
 V4 Innovation Task Force na úrovni riaditeľov odborov (máj 2019)
 Workshop na tému Internacionalizácia malých a stredných podnikov na úrovni riaditeľov
(február 2019)
 Stretnutie na tému Generačná výmena v rodinnom podnikaní na úrovni štátnych
tajomníkov (16.-17. júl 2018)
Predsedníctvo chce umožniť začínajúcim firmám z krajín V4 uchádzať sa o výhody, ktoré
prináša StartUp Awards/FutureNow. Ide o súťaž v rámci strednej Európy pôvodne určenú pre
slovenské začínajúce tech-firmy s cieľom sprostredkovať startupom stretnutia s mentormi,
potencionálnymi investormi a tých najlepších aj finančne oceniť.
Predsedníctvo usporiada v septembri 2018 na okraj VZ OSN v New Yorku Investičné fórum
V4, ktoré by malo nadviazať na úspešné podujatie V4 Google Leadership Forum počas
predsedníctva zo septembra 2015. Hlavným dôrazom bude prezentácia investičných možností
V4, B2B stretnutia a dialóg na najvyššej politickej úrovni.
Plánované aktivity:
 StartUp Awards/FutureNow na úrovni štátnych tajomníkov (24. október 2018)
 Investičné fórum V4 (september 2018, New York)
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Vo vzťahu k USA má predsedníctvo záujem pokračovať v spolupráci V4 prostredníctvom
platformy We4Startups, ktorú predstavila SR v apríli 2015 v Silicon Valley. Ťažiskom tejto
spolupráce je prezentácia V4 ako regiónu s dynamickým inovačným ekosystémom a s
potenciálom pre investície v oblasti vedy a výskumu.
Inteligentné mestá (Smart Cities) sú budúcnosťou nielen krajín V4, ale aj EÚ. Zámerom
predsedníctva je, aby sa ekonomická a obchodná spolupráca krajín V4 rozšírila aj o spoluprácu,
ktorá bude viesť ku zvýšeniu kvality života v mestách a zlepšeniu podnikateľského prostredia
formou inteligentných riešení.
Plánované aktivity:
 V4 Smart City Conference (marec/ apríl 2019)
 Pracovné stretnutie Národných rozvojových bánk, Európskej investičnej banky a štátnych
tajomníkov zodpovedných za podporu Smart Cities projektov vo formáte V4+ k prioritám
projektov v oblasti Smart Cities a Smart Regions (február 2019, Bratislava)
Predsedníctvo bude v oblasti inovácií pokračovať so zahraničnými partnermi, akými sú
Južná Kórea, Izrael a Japonsko. Hlavnou náplňou spolupráce je vzájomná výmena informácií
pri podpore rozvoja priemyslu, výskumu a inovácií za účelom najlepšieho využitia potenciálu
regiónu V4 a tretej krajiny, sprostredkovania cezhraničných partnerstiev výskumných,
akademických inštitúcií a podnikateľských subjektov, ako aj inštitucionálna spolupráca.
V spolupráci s Južnou Kóreou bude ambíciou predsedníctva navrhnúť politiky a nástroje pre
Kóreu a krajiny V4 prostredníctvom spoločných výskumných aktivít v oblasti inovácií a
výskumu. Keďže inovačný ekosystém Južnej Kórey je odlišný od ekosystému EÚ a krajín V4,
vytvára sa priestor na spoločné využitie informácií a znalostí na podujatiach a aktivitách, ako
aj na zintenzívnenie spolupráce na expertnej a politickej úrovni.
Spolupráca s Izraelom výrazne pokročila na základe spoločnej deklarácie o podpore inovácií,
výskumu a vývoja, ktorú prijali premiéri krajín V4 a Izraela v júli 2017. Medzi konkrétne
opatrenie patrí založenie inovačného centra zúčastnených krajín. Štáty prisľúbili spoluprácu
inovatívnych MSP a centier výskumu, podporu transferu podnikových a univerzitných
technológií, rozvoj kapacít pre začínajúce podniky a MSP, výmenu skúseností medzi
podnikateľmi, rozvoj inovačného ekosystému V4, školenie mladých odborníkov z V4 vo forme
vysokoškolských štipendií, technologických stáží alebo stáží v podnikoch.
Predsedníctvo má záujem na pokračovaní vedeckej spolupráce s Japonskom. Preto sa bude
usilovať identifikovať vedecké oblasti, v ktorých by sa spolupráca V4 s Japonskom mohla
rozvíjať na základe projektovo orientovanej schémy. Predsedníctvo vyvinie úsilie smerujúce
k usporiadaniu spoločných seminárov v oblasti vedy a transferu technológií.
Plánované aktivity:
 Knowledge Sharing Program vo formáte V4+Južná Kórea na úrovni riaditeľov odborov
(apríl 2019)
 V4 Innovators in Israel Training Program (4.Q 2018, Izrael)
 Účasť krajín V4 na inovatívnom festivale DLD Tel Aviv (3.-6.9.2018, Tel Aviv)

Digitalizácia a výzvy v oblasti spravodlivosti
Digitalizácia prináša so sebou nielen možnosti v oblasti zlepšovania kvality služieb pre
občanov, ale i mnohé výzvy a riziká. Predsedníctvo sa v tomto kontexte zameria nielen na
otázky zefektívnenia prístupu k spravodlivosti a efektivity justície ako celku, ale i na citlivé a
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stále aktuálne témy ako sú nenávistné prejavy v spoločnosti či nové formy počítačovej
kriminality. S nárastom extrémizmu v Európe, krajiny V4 nevynímajúc, je potrebné naše úsilie
zamerať najmä na prevenciu, osobitne na podporou spoločných opatrení proti nenávistným
prejavom na verejnosti, vrátane tých, ktoré sú páchané prostredníctvom internetu. Výmena
skúseností a vyhodnotenie efektivity dosiaľ prijatých opatrení v tejto súvislosti, ako na
európskej, tak i národnej úrovni, bude v tomto smere kľúčovou.
Digitalizácia spoločnosti so sebou prináša i nové formy počítačovej kriminality čo do spôsobu
a foriem páchania trestnej činnosti, tak i využívania nových technológií na páchanie tzv.
tradičných skutkov. Odhaľovanie počítačovej kriminality so sebou prináša diskusiu o
mimoriadne citlivých témach ako sú ochrana osobných údajov, možnosti a podmienky
uchovávania údajov pre účely trestného konania, či zjednodušenie prístupu k elektronickým
dôkazom s cieľom ich rýchlejšieho zabezpečenia či ich následnej použiteľnosti v konaní pred
súdom. Vymedzenie bodu rovnováhy medzi zásahmi do súkromia a ochranou života a zdravia
osôb je stále aktuálnou výzvou v danej oblasti.
Plánované aktivity:
 stretnutie ministrov spravodlivosti vo formáte V4+Slovinsko a Chorvátsko (apríl/máj
2019, Bratislava)

Ochrana spoločného životného prostredia
Efektívne vodné hospodárstvo, obzvlášť oblasť predchádzania negatívnym dôsledkom sucha,
je aktuálne čoraz diskutovanejšia a narastá jej význam. Predsedníctvo bude preto presadzovať
proaktívny prístup V4 v tejto oblasti. S cieľom minimalizovať dopady sucha predsedníctvo
upriami svoju pozornosť na diskusiu a konkrétne kroky a opatrenia na zadržiavanie a
znovunavrátenie vody do krajiny s cieľom minimalizovať sucho, zlepšenie monitoringu sucha,
ako aj systém krízového manažmentu sucha a zásobovania vodou počas dlhotrvajúcich období
sucha.
Zároveň bude klásť náležitú pozornosť na aktuálne legislatívne návrhy v rámci EÚ, akými sú
Revízia rámcovej smernice o vode, Revízia smernice o pitnej vode, Smernica o hodnotení a
manažmente povodňových rizík a implementáciu platnej európskej legislatívy (napríklad
Smernica o čistení odpadových vôd).
V tomto ohľade bude predsedníctvo pokračovať v harmonizácii spoločnej pozície V4,
Bulharska a Rumunska a presadzovaní regionálnych záujmov krajín strednej Európy na
európskom fóre.
Zmena klímy je globálny fenomén ovplyvňujúci každodenný život ľudí v Európe a vo svete.
Jej negatívne dopady sa čoraz výraznejšie prejavujú aj v oblasti strednej Európy. Predsedníctvo
bude v zmysle napĺňaní cieľov Parížskej dohody podporovať medzisektorovú diskusiu
a konkrétne kroky k postupnému prechodu na nízko uhlíkové hospodárstvo založené na
inovatívnych riešeniach (napríklad v oblasti čistej mobility) a reflektujúce mitigačné
a adaptačné opatrenia v boji proti zmene klímy.
Počas predsedníctva bude V4 venovať pozornosť najmä trom kľúčovým politickým momentom
v tejto agende. Prvým je facilitačný, resp. Talanoa dialóg, ktorého cieľom je zhodnotiť spoločné
úsilie v napĺňaní dlhodobého cieľa Parížskej dohody a podnietiť štáty k zvýšeniu ambícií,
druhým je konferencia COP24 v decembri 2018 v poľskom meste Katovice, počas ktorej budú
prijaté pravidlá spoločnej implementácie Parížskej dohody, tzv. Parížsky pracovný program
a tretím diskusia k príprave nízko emisnej stratégie EÚ.

Obehové hospodárstvo
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Obehové hospodárstvo: spoločnou víziou Európy, ku ktorej sa proaktívne hlásia krajiny V4 je
postupný prechod na zdrojovo efektívne, nízko uhlíkové, obehové hospodárstvo, ktoré bude
podporovať konkurencieschopnosť a inovačný potenciál ekonomík ako aj nové investície.
Predsedníctvo bude v zmysle idey Bratislavského procesu prechodu na zelené hospodárstvo
podporovať otvorenú diskusiu na regionálnej i európskej úrovni o politikách podporujúcich
prechod na obehový model hospodárstva.
Dôležitou podmienkou prechodu na obehové hospodárstvo je efektívne odpadové
hospodárstvo, ktoré predstavuje pre krajiny V4 jednu z najväčších výziev. Pozornosť V4 sa
preto počas predsedníctva zameria na národné politiky a aktuálne legislatívne a nelegislatívne
iniciatívy EÚ v tejto oblasti akými sú legislatívny balíček o odpadoch, opatrenia Akčného plánu
pre obehové hospodárstvo, minibalíček pre obehové hospodárstvo (Stratégia EÚ pre plasty v
obehovom hospodárstve, Monitorovací rámec pre obehové hospodárstvo, možnosti riešenia
pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade, atď.) a prípravu národných akčných
plánov pre obehové hospodárstvo.
Plánované aktivity:
 Výročné zasadnutie OECD GREEN Task Force+V4 (22.-23. október 2018, Bratislava)
 Medzinárodná konferencia „Transition to Green Economy“ (november 2018, Bratislava)
 Medzinárodná konferencia „Contaminated sites“ (8. – 10. 10. 2018, Banská Bystrica)
 Stretnutie ministrov životného prostredia krajín V4+Izrael na tému „Boj proti suchu a
zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy“ (2.Q 2019)
 Stretnutie vodných riaditeľov krajín V4+ so zameraním na revíziu Rámcovej smernice o
vodách
 Expertné stretnutie nadväzujúce na 25. výročie Dohovoru o biologickej diverzite a 15.
výročie Karpatského dohovoru (jeseň 2018)
 Expertný workshop na tému elektromobility
 Expertný workshop na tému zdrojovej efektívnosti a obehového hospodárstva
 1-2 podujatia v závislosti na aktuálnych témach

Podpora inovácií v oblasti finančníctva a zohľadnenie nových modelov a
trendov podnikania v oblasti daní a ciel
Predsedníctvo chce aktívne reagovať na súčasné inovatívne technologické trendy, ktoré
získavajú čoraz väčšie uplatnenie v reálnej ekonomike vrátane oblasti finančných služieb.
Región krajín V4 má v tomto smere výnimočný potenciál z európskej a globálnej perspektívy
a to najmä z dôvodu pomerne vysokého podielu mladých ľudí na celkovom obyvateľstve, ktorí
sú talentovaní a kvalifikovaní, čoho dôkazom je vznik rastúcich IT údolí.
Z pohľadu budúceho postavenia krajín V4 v oblasti finančných trhov je nevyhnutné snažiť sa
o vytvorenie konkurencieschopného prostredia, ktoré bude rovnocenným partnerom voči
rozvinutejším finančným trhom a centrám v západnej a strednej Európe. Cieľom je dosiahnuť
vyšší stupeň harmonizácie v porovnaní so súčasnosťou, kedy sa krajiny V4 (aj z dôvodu
absencie širšej harmonizácie s EÚ legislatívou) zaoberajú touto témou najmä z národnej
perspektívy.
Podpora FinTech spoločností: za jeden zo stavebných kameňov spolupráce preto považujeme
výmenu informácií a skúseností s budovaním prostredia podporujúceho vznik a rozvoj FinTech
spoločností v súlade s EÚ legislatívou. Výsledkom by následne mohla byť užšia koordinácia
národných politík s cieľom vytvoriť synergický efekt na úrovni regiónu V4 a spoločná
propagácia V4 FinTech prostredia a inovácií. Takto nastavená koordinácia by mohla
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s odstupom času vytvoriť väčší trh, ktorý by slúžil ako medzistupeň pre expanziu FinTech
spoločností na európsky resp. globálny trh.
Plánované aktivity:
 technické workshopy zamestnancov ministerstiev financií

Spolupráca finančných správ V4 v oblasti priamych a nepriamych daní: Predsedníctvo
plánuje zintenzívnenie spolupráce finančných správ V4 nad rámec spolupráce v EÚ a
OECD s cieľom zdôraznenia regionálneho pohľadu na aktuálne výzvy v oblasti priameho a
nepriameho zdaňovania. Priestor pre širšiu spoluprácu vidíme v možnosti spoločných
kontrol v oblasti transferového oceňovania, intenzívnejšou výmenou daňových informácií
medzi finančnými správami V4 a zdieľaním najlepších praktík a skúseností.
Plánované aktivity:
 stretnutie štátnych tajomníkov ministerstiev financií V4 a vrcholných predstaviteľov
(prezidentov, generálnych riaditeľov) finančných správ
Digitálna ekonomika predstavuje pre krajiny V4 perspektívne a rastúce odvetvie hospodárstva.
Predsedníctvo sa zameria na prezentovanie identifikovaných nových modelov podnikania v
oblasti digitálnej ekonomiky v štátoch V4, ich vplyv na implementáciu nástrojov projektu
erózie daňového základu a presunu ziskov, ako aj nástroje pre spravodlivé zdaňovanie príjmov
plynúcich v rámci digitálnej ekonomiky.
Plánované aktivity:
 stretnutie štátnych tajomníkov ministerstiev financií V4
Boj proti podvodom s minerálnymi olejmi: Za účelom boja proti podvodom s minerálnymi
olejmi bude predsedníctvo vyvíjať aktivity v rámci pracovnej skupiny V4 zaoberajúcou sa
bojom proti daňovým únikom z minerálnych olejov (Mineral Oil Tax Evasion).
Plánované aktivity:
 Plenárne pracovné stretnutie na tému boja proti podvodom s minerálnymi olejmi za účasti
21 krajín a zástupcov organizácií (september 2018, Bratislava)
Boj proti daňovým podvodom v oblasti DPH: Predsedníctvo podporí výmenu informácií medzi
krajinami V4 o nových trendoch v oblasti daňových podvodov a zameria sa najmä na zdieľanie
najlepších praktík v oblasti boja proti daňovým podvodom na DPH s následným využitím
týchto informácií pri podpore odhaľovania tuzemských podvodov, karuselových podvodov a
iniciovania multilaterálnych kontrol a lepšej výmeny informácií medzi finančnými správami.
Plánované aktivity:
 seminár zameraný na zdieľanie najlepších praktík v téme boja proti daňovým podvodom
v oblasti DPH (1.Q 2019)
Hodvábna cesta: predsedníctvo má ambíciu aktívne rozvíjať diskusiu s ostatnými partnermi
V4 o colných aspektoch implementácie projektu tzv. Hodvábnej cesty, ktorý vznikol za účelom
uľahčenia obchodu a rýchleho toku tovaru medzi Áziou a Európou. Predsedníctvo vytvorí
priestor pre výmenu skúseností s implementáciou projektu Hodvábnej cesty na národnej úrovni,
o prijatých legislatívnych nástrojov a opatreniach pre uľahčenie obchodu, vrátane
elektronického obchodu, a zamedzeniu únikov na cle a daniach, ako aj o využívaných
moderných technologických riešeniach pre výmenu informácií a zaručenie bezpečnosti a
ochrany, napr. elektronické zámky (e-Lock).
Plánované aktivity:
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 stretnutie na úrovni štátnych tajomníkov ministerstiev financií V4

Digitalizácia v oblasti verejného obstarávania
Elektronizácia verejného obstarávania: Vzhľadom na to, že od 18. októbra 2018 bude musieť
prebiehať komunikácia vo verejnom obstarávaní v krajinách EÚ elektronicky, čo predstavuje
spoločnú výzvu pre všetky členské štáty EÚ, bude predsedníctvo iniciovať diskusiu zameranú
na výmenu názorov a skúseností medzi jednotlivými štátmi.
Plánované aktivity:
 workshop na tému elektronizácie verejného obstarávania (marec 2019)

Podpora digitálneho spracovania dát v zdravotníctve
Blízkosť krajín V4 v oblasti zdravotníctva vyplýva z podobnosti kľúčových spoločenských,
epidemiologických, ako aj organizačných stránok zdravotného systému. Neoddeliteľnou
súčasťou medzinárodnej spolupráce počas predsedníctva preto bude vzájomná koordinácia pri
výmene dát, najlepších praktík a overených projektov. Predsedníctvo sa bude zasadzovať za
lepšiu kvalitu a dostupnosť dát pri tvorbe zdravotných politík. Všetkými uvedenými
krokmi spoločne dosiahneme naplnenie nielen národných, ale aj nadnárodných cieľov v rámci
Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Predsedníctvo sa celkovo zameria na problematiku
elektronizácie zdravotníctva a na výmenu informácií a skúseností na regionálnej úrovni
s cieľom urýchliť, zefektívniť a zatraktívniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti na domácej
pôde i v medzinárodnom meradle.
Plánované aktivity:
 Konferencia Elektronizácia zdravotníctva v krajinách V4 (1. polrok 2019)
 Expertné pracovné stretnutia pracovnej skupiny v oblasti zdravotnej politiky (2. polrok
2018 a 1. polrok 2019)
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