
Slovensko vykonávalo svoje piate predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine (SK V4 PRES) od júla 2018 do júna 2019 v duchu motta 
„Dynamický Vyšehrad pre Európu“. Cieľom SK V4 PRES bolo priniesť konkrétne výsledky v prospech občanov našich  
krajín, v troch prioritných oblastiach: Silná Európa, Bezpečné prostredie a Inteligentné riešenia. 

Slovenské predsedníctvo vo V4 zorganizovalo viac ako 200 podujatí politického a expertného charakteru na rôznych úrovniach vo 
formáte „V4“ a pokračovalo v intenzívnej spolupráci v osvedčenom formáte „V4+“ s regionálnymi, európskymi a transatlantickými 
partnermi.

Samity a stretnutia

1   Stretnutie prezidentov krajín V4 (11.-12.10.2018);

12  Samitov a stretnutí predsedov vlád V4 (19.09.2018); (18.10.2018); (13.12.2018); (09.05.2019); V4+Japonsko (18.10.2018); 
stretnutie “Priateľov kohézie“ V4+12+EK+EIB (29.11.2018); V4+Nemecko (07.02.2019); V4+európska komisárka pre obchod  
C. Malmström (21.03.2019); V4+Japonsko (25.04.2019); V4+Francúzsko na okraj Európskej rady (28.05.2019); V4+predseda  
Európskej rady D. Tusk (28.05.2019); koordinačné stretnutie V4 na záver Predsedníctva SR vo V4 (20.06.2019);

4  Stretnutia predsedov parlamentov krajín V4+Nemecko a Francúzsko (15.11.2018); V4+Benelux (24.-25.03.2019);  
dve neformálne stretnutia (12.-13.10.2018; 27.-28.06.2019);

10  Stretnutí ministrov zahraničných vecí krajín V4 vrátane pred VZ OSN (24.09.2018) v New Yorku, v Bratislave 
(19.11.2018); 6 z nich vo formáte „V4+“ s ministrami zahraničných vecí V4+krajiny Nordicko-Baltickej Osmičky (NB8) (01.04.2019) 
v Palange, Litva; ďalšie v Bratislave: V4+Francúzsko (18.04.2019), V4+Turecko (30.04.2019), V4+krajiny Východného partnerstva 
(06.05.2019), V4+krajiny západného Balkánu (28.05.2019), V4+Kórejská republika (07.06.2019);

23  Stretnutí na úrovni rezortných ministrov vrátane: dvoch stretnutí ministrov pôdohospodárstva 1. V4+Bul-
harsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko a 2. V4+Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, 
Francúzsko; stretnutie ministrov kultúry V4, dve stretnutia ministrov obrany V4, taktiež vo formáte V4+Francúzsko, Nemecko; 
dve stretnutia ministrov hospodárstva V4; dve stretnutia ministrov životného prostredia V4, aj vo formáte V4+Bulharsko, Ru-
munsko; stretnutie ministrov financií V4+Francúzsko, Nemecko a Rakúsko; dve stretnutia ministrov vnútra V4; stretnutie ministrov 
spravodlivosti V4+Chorvátsko; stretnutie ministrov práce, sociálnych vecí a rodiny V4; dve stretnutia ministrov dopravy V4 k pro-
jektu vysokorýchlostnej železnice; stretnutie ministrov zdravotníctva V4; stretnutie ministrov zodpovedných za politiku súdržnosti  
post-2020 vo formáte V4+4 (Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko);

9   Podujatí na úrovni štátnych tajomníkov, ako napr. stretnutie V4 k Spoločnému marketingu v cestovnom ruchu; kon-
ferencia “V4 - Slovakia towards Smart Cities“, V4 & WHO for Health – boj s tuberkulózou, StartUp Awards / Future now, neformálne 
stretnutie štátnych tajomníkov pre európske záležitosti (šerpov) a iné.

26  Prijatých alebo podpísaných dokumentov - spoločných vyhlásení, deklarácií, memoránd a protokolov o porozu-
mení a spolupráci.



Výsledky a aktivity
Slovenské predsedníctvo aktívne podporovalo nové myšlienky, výmenu skúseností, identifikáciu príležitostí pre spoločný postup  
a spájanie úsilia vyšehradských partnerov v rôznych špecifických oblastiach: 

Európska únia: budúcnosť EÚ, viacročný finančný rámec 2021 -2027, ochrana vonkajších hraníc EÚ a riešenie príčin  
migrácie v krajinách pôvodu, kooperácia v oblasti klimatických zmien, vonkajšie vzťahy (susedská politika, rozširovanie EÚ);

Obrana: Bojová skupina EÚ krajín V4, PESCO, vzdušná obrana, rozvoj spôsobilosti, logistickej podpory, vzdelávania, 
zdravotníckych služieb;  

Doprava: projekt vysokorýchlostnej železničnej siete, poštové služby, cestovný ruch, inteligentné dopravné systémy, 
územný rozvoj, TEN-T siete;

Pôdohospodárstvo: nekalé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci, spoločná poľnohospodárska 
politika po 2020, podpora iniciatív BIOEAST a FOREST EUROPE;

Sociálne veci a práca: spolupráca v sociálnej agende, spolupráca v oblasti inšpekcie práce, generačná výmena  
v rodinnom podnikaní;

Zdravotníctvo: Kolaboratívne centrum pre tuberkulózu vo Vyšných Hágoch, ľudské zdroje, lieková politika, e-health, 
problematika metamfetamínu, vakcinácia, pitná voda;

Ekonomika a financie: inteligentné mestá, politika súdržnosti, štrukturálne a investičné fondy, energetická bez-
pečnosť a diverzifikácia, dekarbonizácia hospodárstva, moderný automobilový priemysel (e-mobility), start-upy a inovácie, 
colná politika, zdaňovanie digitálneho hospodárstva, verejné obstarávanie;

Vzdelávanie: veda, výskum a vývoj, a tiež hodnotenie spôsobilostí dospelých; 

Bezpečnosť: kybernetická bezpečnosť, krízový manažment, boj proti environmentálnej kriminalite, spolupráca v oblasti 
boja proti terorizmu;

Kultúra: kultúrne dedičstvo, divadelné umenie, audiovizuálna produkcia a podpora pre dizajnérov a remeselníkov, profe-
sionálov knižničných informácií a študentov hudobných inštitúcií;

Iné: spolupráca štatistických úradov na vybraných ukazovateľoch Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj


