
 

 

 

 

 

 

 

 

Často kladené otázky o slovenskom predsedníctve v Rade Európskej únie 

 

 Čo znamená, že Slovensko bude predsedať Rade EÚ? 

Slovensko bude viesť jednu z troch hlavných inštitúcií EÚ – Radu, ktorá reprezentuje 

členské krajiny Únie. Na šesť mesiacov sa tak naša krajina stane „tvárou aj hlasom“ 

európskej dvadsaťosmičky. Slovenskí ministri budú predsedať rôznym formáciám Rady EÚ 

a naši experti približne 200 pracovným skupinám. Zástupcovia Slovenska budú viesť 

rokovania o európskej legislatíve a aktuálnych politických otázkach. Ich hlavnou úlohou 

bude hľadať kompromisy medzi členskými štátmi a rokovať s ostatnými inštitúciami EÚ.  

Predsedníctvo je významná príležitosť na presadenie zahranično-politických priorít v rámci 

Európskej únie, ako aj vo svetovom meradle.  

 

 Bude teda Slovensko predsedať Európskej únii? 

Žiadna krajina nepredsedá Európskej únii. Slovensko bude predsedať Rade EÚ, teda 

inštitúcii zastupujúcej členské štáty. V Rade sa stretávajú ministri vlád jednotlivých krajín 

EÚ, aby diskutovali, menili a prijímali právne predpisy a koordinovali politiky Únie.  

 

 Na základe čoho predsedáme Rade EÚ? Kedy sa predsedníctvo začne a ako dlho 

potrvá? 

Predsedníctvo v Rade EÚ je záväzok a zároveň právo vyplývajúce z členstva v EÚ. Poradie 

štátov vykonávajúcich rotujúce predsedníctvo je výsledkom dohody medzi vládami 

členských štátov a je známe do polovice roka 2020. Dovtedy sa v predsedníckom kresle 

vystriedajú všetci členovia EÚ s výnimkou posledného nováčika, Chorvátska.  Slovenské 

predsedníctvo sa oficiálne začína 1. júla 2016 a skončí 31. decembra 2016.  

 

 Kde sa naše predsedníctvo bude konať? 

Formálne zasadnutia Rady EÚ, ktorým bude Slovensko predsedať, sa budú konať v Bruseli 

a Luxemburgu. Neformálne zasadnutia Rady EÚ a ďalších približne 200 pracovných 

podujatí sa bude konať v Bratislave. Sprievodné podujatia organizované samosprávou,  

 



      mimovládnymi organizáciami či školami sa budú konať po celom Slovensku. 

 

 Koľko nás bude predsedníctvo stáť? 

Predsedníctvo predstavuje pre Slovensko historická udalosť. Zároveň je to povinnosť 

vyplývajúca z členstva v EÚ. Rozpočet na predsedníctvo predstavuje len malý zlomok toho, 

čo od EÚ dostávame. Väčšina prostriedkov z plánovaného rozpočtu do 70 miliónov eur o 

jednorazový výdavok raz za 14 rokov, pričom SR dostáva z rozpočtu EÚ viac ako 1,6 

miliardy € každý rok. Slovensko plánuje byť najúspornejším predsedníctvom v rámci krajín 

V4 a rezort diplomacie predpokladá, že celkové vynaložené výdavky by nemali presiahnuť 

sumu 70 mil. EUR.  

 

 Aké sú úlohy splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ? 

Vláda SR vymenovala do funkcie splnomocnenca Ivana Korčoka, ktorý predtým pôsobil ako 

stály predstaviteľ SR pri EÚ v Bruseli. Splnomocnenec koordinuje úlohy súvisiace s 

prípravou a výkonom predsedníctva, zúčastňuje sa na tvorbe a plnení obsahových priorít 

predsedníctva a komunikuje s predstaviteľmi parlamentu, médiami, občanmi, podnikateľmi a 

mimovládnym sektorom.   

 

 Nemôžu začiatok predsedníctva ohroziť marcové parlamentné voľby? 

Slovenské parlamentné strany si význam slovenského predsedníctva v Rade EÚ 

uvedomujú. V roku 2013 podpísali spoločnú deklaráciu, v ktorej potvrdzujú potrebu 

súčinnosti a zabezpečenia kontinuity pri príprave a výkone predsedníctva bez ohľadu na 

výsledok týchto parlamentných volieb. 

 

 Môžu sa občania zapojiť do predsedníctva? Aký bude jeho prínos pre občanov? 

Občianska aj akademická spoločnosť sa už teraz môže zapojiť do prípravy politických priorít 

predsedníctva prostredníctvom platformy Národný konvent o EÚ. Spolupracujeme tiež s 

mimovládnymi organizáciami a vzdelávacími inštitúciami prostredníctvom grantovej schémy 

a záštity. Ministerstvo podporí odborné semináre, konferencie či iné projekty s témami, ktoré 

súvisia so slovenským predsedníctvom alebo Európskou úniou.  Intenzívna kongresová 

turistika počas predsedníctva bude impulzom pre služby na Slovensku a prezentáciu 

regiónov. Informovanie o Slovensku v zahraničných médiách môže pomôcť imidžu krajiny a 

rozvoju cestovného ruchu. 

 

 Prinesie predsedníctvo nové pracovné príležitosti? 

Dočasne áno. Každý členský štát musel dočasne prijať určitý počet jazykovo vybavených a  

 



skúsených profesionálov. Počet zamestnancov Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli by 

sa počas predsedníctva mal zvýšiť na 217. Predsednícky sekretariát na Ministerstve 

zahraničných vecí a európskych záležitostí bude mať vyše 70 zamestnancov. Príležitosť 

dostane aj asi 30 stážistov na stálom zastúpení v Bruseli. Ďalších približne 60 až 70 

študentov bude pôsobiť ako tzv. liaison officers, teda styční pracovníci pre delegácie.  

 

 Vytvorí predsedníctvo príležitosti pre slovenské firmy? 

Slovenské predsedníctvo je príležitosťou aj pre slovenských podnikateľov. Môžu sa zapojiť 

do verejných obstarávaní na tovary či logisticko-technické služby pre zasadnutia, ktoré 

organizujú štátne inštitúcie, alebo cez sponzoring. Sponzori majú možnosť prezentovať 

seba a svoje produkty či služby slovenskej aj zahraničnej verejnosti. Zo skúseností 

predchádzajúcich predsedníctiev vyplýva, že pri sponzoringu je možné dosiahnuť úsporu v 

štátnom rozpočte od 0,5 do 3,5 mil. EUR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


