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WORSKHOP: „VÝZVY SLOVENSKÉHO PREDSEDNÍCTVA
V RADE EÚ”
WORKSHOP: "THE CHALLENGES OF THE SLOVAK
PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU"
Tomáš Hrozenský*
Workshop Národného konventu o Európskej únii zameraný na výzvy
slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie usporiadalo 26. apríla 2016
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
(MZVaEZ SSR) v spolupráci s Euroatlantickým centrum v priestoroch Fakulty
politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici
Zaplnená aula fakulty bola svedkom diskusií na aktuálne témy súvisiace so
slovenským predsedníctvom v Rade EÚ (ďalej aj ako SK PRES) v druhej
polovici roka 2016. Podujatie otvoril úvodným príhovorom dekan fakulty prof.
Ján Koper. Po ňom nasledovalo kľúčové vystúpenie štátneho tajomníka
MZVaEZ SR a splnomocnenca vlády SR pre SK PRES Ivana Korčoka. Na
úvod zdôraznil princíp rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ, ktoré je
predovšetkým službou predsedajúcej krajiny pre zvyšných, v súčasnosti 27
členských krajín. Jedným dychom však Ivan Korčok zdôraznil, že slovenské
predsedníctvo umožní Slovenskej republike dať niektorým témam “slovenskú
pečať”. Odstránenie inštitútu rotujúceho predsedníctva by Ivan Korčok
považoval za chybný krok. Predsedníctvo v Rade EÚ predstavuje fantastickú
príležitosť na pozitívnu reklamu Slovenskej republiky, z čoho pramení aj výber
priorít, ktoré si Slovenská republika stanovila pre druhú polovicu roka 2016. Za
priority SK PRES boli zvolené štyri kľúčové oblasti: hospodársky silná Európa,
moderný jednotný trh, udržateľná migračná a azylová politika a globálne
angažovaná Európa.
*

Mgr. Tomáš Hrozenský pôsobí ako interný doktorand na Katedre medzinárodných
vzťahov a diplomacie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, e-mail: tomas.hrozensky@umb.sk.
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Podľa Ivana Korčoka však zároveň je potrebné, aby Slovensko v tomto
období bolo pripravené aj na náhle, neočakávané či nepredvídateľné situácie. V
tomto zmysle vývoj súvisiaci s britským referendom o vystúpení Spojeného
kráľovstva z EÚ, migračná kríza či prebiehajúce udalosti na Ukrajine sú témami,
ktoré zásadným spôsobom môžu zasiahnuť do priebehu slovenského
predsedníctva a ešte aktívnejšie angažovanie sa v týchto otázkach sa tak môže
stať prioritnou oblasťou slovenského záujmu. Splnomocnenec Korčok
informoval zúčastnených, že slovenské predsedníctvo bude realizované formou
"Brussels-based presidency", tak ako ho realizuje väčšina predsedajúcich
krajín. To však neznamená, že by sa obdobie predsedníctva neprejavilo aj na
území Slovenskej republiky. Viacero oficiálnych, ako aj neformálnych podujatí
sa odohrá v hlavnom meste Bratislave. S predsedníctvom súvisiace podujatia
zároveň dávajú príležitosť priniesť SK PRES aj do regiónov. Ivan Korčok
nakoniec vyzdvihol možnosť realizovať diskusiu o predsedníctve v Rade EÚ na
akademickej pôde, podľa jeho slov je však potrebná intenzívnejšia politiká
diskusia.
Po kľúčovom prejave Ivana Korčoka sa postupne ujali slova ďalší rečníci.
Nimi boli prof. Peter Terem z Fakulty politických vied a medzinárodných
vzťahov UMB, poslanec Národnej rady SR Martin Klus a šéfredaktorka portálu
EurActiv.sk Zuzana Gabrižová. Dôležitosť, užitočnosť a opodstatnenosť
platformy Národného konventu o Európskej únii pre formovanie národného
konsenzu zdôraznil Peter Terem, ktorý vo svojom vstupe taktiež pozitívne
vyzdvihol skutočnosť, že študenti miestnej Fakulty získali možnosť priamo
participovať na SK PRES prostredníctvom rôznych schém, či už v rámci
MZVaEZ SR, iných ministerstiev alebo Národnej rady SR. Martin Klus
nadviazal na diskusiu o Národnom konvente s myšlienkou, že oproti dobe po
summite v Nice, kedy platforma NK vznikala, vidíme dnes relatívne horšiu
situáciu na európskej politickej scéne. Ako poslanec Národnej rady SR
reflektoval situáciu v Národnej rade, ktorú považuje do istej miery za zláštnu,
berúc do úvahy zatúpenie vo výboroch, konkrétne vo Výbore pre európske
záležitosti, ktorému predsedá poslanec, názory a postoje ktorého nemožno
vnímať ako komplementárne s oficiálnou pozíciou Slovenskej republiky. Vo
svojom vstupe poukázal Martin Klus aj na skutočnosť, že pomerne často
očakávania verejnosti od SK PRES nereflektujú reálne možnosti a manévrovací
priestor, ktorým v tomto období bude Slovenská republika disponovať.
Príspevok Zuzany Gabrižovej ako poslednej rečníčky mal skôr charakter
novinárskeho príspevku, resp. glosy. Zamyslela sa nad charakterom Európskem
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únie, ktorá podľa nej predstavuje zaujímavú deviáciu a neustále sa nachádza v
stave, kedy sa potrebuje sebavalidovať. V kontexte SK PRES poukázala na
úlohy, ktoré budú mať jednotliví rezortní ministri a ako jediná z rečníkov sa vo
svojej reči dotkla témy ďalšieho vývoja bankovej únie.
Napokon rečníci dostali ešte priestor zareagovať na odprezentované
príspevky ostatných rečníkov a následne bol priestor prenechaný účastníkom
workshopu v auditóriu v časti Otázky a odpovede. Otázky a komentáre
účastníkov workshopu sa okrem témy podujatia, výziev slovenského
predsedníctva v Rade EÚ, dotkli aj ďalších tém súvisiacich s členstvom
Slovenskej republiky v EÚ alebo budúcnosťou samotnej únie. Diskutovalo sa o
tzv. Brexite, budúcom vývoji zmluvy TTIP či o ďalších možných rozširovaniach
EÚ. Rozhodne zaujímavou myšlienkou bola úvaha o zatiaľ podceňovanej úlohe,
ktorú bude mať počas predsedníctva Slovenská republika v oblasti rozpočtovej
politiky Únie.
Workshop Výzvy slovenského predsedníctva poskytol užitočný priestor na
to, aby téma rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ bola prenesená na diskusné
fóra aj v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky. Pôda Fakulty politických
vied a medzinárodných vzťahov UMB umožnila workshopu viesť kvalitnú
diskusiu s podnetnými myšlienkami a podnietila ešte intenzívnejší záujem
odbornej aj laickej verejnosti o skutočnosť, že Slovenská republika bude v
druhej polovici roka 2016 predsedať Rade EÚ. Pri spätnom pohľade už možno
vidieť, že niektoré z úvah a myšlienok, ktoré zazneli počas workshop, sa
naplnili, berúc hlavne do úvahy výsledky britského referenda o vystúpení
Spojeného kráľovstva z EÚ z konca júna 2016. Problematika výziev
slovenského predsedníctva v Rade EÚ vyvrcholila plenárnym zasadnutím
Národného konventu o EÚ 26. mája 2016 na pôde MZVaEZ SR.
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