Výročná správa o plnení programu predsedníctva Slovenskej republiky vo
Vyšehradskej skupine/V4 (1.7.2014 do 30.6.2015)
Slovenská republika v období od 1. júla 2014 do 30. júna 2015 celkovo už po štvrtý
krát predsedala Vyšehradskej skupine (V4). Slovenské predsedníctvo v tomto regionálnom
zoskupení prebiehalo v čase, keď sme si spolu s partnermi z V4 pripomenuli 25 rokov od
zásadných zmien, ktoré sa uskutočnili v regióne pádom železnej opony, 10 rokov vstupu
krajín V4 do Európskej únie, ako aj okrúhle výročie členstva SR v NATO. Tieto výročia boli
pod hlavičkou slovenského predsedníctva vo V4 sprevádzané viacerými podujatiami. Vláda
SR v uplynulých dvanástich mesiacoch zodpovedne pristúpila k plneniu priorít stanovených
v programe slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine2, ktorý odzrkadľoval
aktuálne nastavenie vzájomnej spolupráce s dôrazom na sektorovú dimenziu a najdôležitejšie
európske politiky. Zachovanie kontinuity v otázkach energetickej bezpečnosti, dopravnej
infraštruktúry, obrannej spolupráce, či zahraničnej politiky patrilo medzi slovenské priority,
pričom ambícia dosiahnutia pokroku v dlhodobých strategických projektoch krajín V4 bola
úspešne naplnená. Vysoko pozitívne sa hodnotí rozšírenie okruhu spoločného pôsobenia
krajín V4 o nový perspektívny aspekt zameraný na digitálnu agendu, inovácie a podporu startupovým firmám, čo sa Slovensku ako predsedníckej krajine s podporou partnerov z V4
podarilo presadiť.
Hlavným gestorom a koordinátorom predsedníctva vo V4 bolo Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré v spolupráci s ostatnými ústrednými
orgánmi štátnej správy SR naplňovalo priority stanovené v predsedníckom programe.
Zvolené motto „Dynamický Vyšehrad v EÚ a vo svete“ odrážalo záujem slovenského
predsedníctva posilniť konkurencieschopnosť a hospodársky rast regiónu ako celku. Počet
uskutočnených podujatí, ktorých bolo celkovo vyše 140, je potvrdením aktívneho prístupu.
Realizované podujatia na politickej a expertnej úrovni vo formátoch V4, ako aj v čoraz
vyhľadávanejšom formáte V4+, prispeli k upevneniu internej súdržnosti a postaveniu
Vyšehradskej skupiny na európskej a globálnej pôde. V rozšírenom formáte sa uskutočnili
pravidelné schôdzky s krajinami prioritného záujmu V4 ako sú štáty západného Balkánu,
Východného partnerstva a severské a pobaltské krajiny (NB8), so strategickými partnermi
z Európskej únie a európskeho susedstva (Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Turecko, či
Švajčiarsko), a s vybranými globálnymi partnermi (USA, Japonsko a Kórejská republika).
Pri realizácii predsedníctva vo V4 SR flexibilne reagovala na zahraničnopolitický vývoj.
Predovšetkým vývoj situácie na Ukrajine si vyžiadal promptnú a zvýšenú koordináciu krajín
V4. SR v úlohe predsedníckej krajiny posilnila koordináciu pomoci voči nášmu východnému
susedovi a iniciovala projekt V4 (Roadshow) zameraný na odovzdávanie transformačných
skúseností krajín V4.
Konkrétne výsledky dosiahlo slovenské predsedníctvo aj v sektorových politikách, ktoré
patria k nosným vektorom rozvoja vzájomnej spolupráce krajín V4. Zvýšená pozornosť bola
venovaná energetickej bezpečnosti, v rámci ktorej bol na podnet slovenského predsedníctva
pripravený návrh spoločného posúdenia rizík pre oblasť zásobovania plynom. Tento
dokument má tvoriť základ pre vypracovanie spoločného regionálneho plánu prevencie.
Viditeľné napredovanie zaznamenala spolupráca krajín V4 v oblasti obrany. Boli prijaté
viaceré strategické dokumenty (Akčný plán obrannej spolupráce; Stratégia V4 pre oblasť
výcviku a cvičení) a podpísaná Technická dohoda o vytvorení Bojovej skupiny V4, ktorá
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Spolupráca krajín V4 funguje od roku 1999 na báze ročných predsedníctiev začínajúcich vždy k 1. júlu
a končiacich k 30. júnu nasledujúceho roka.
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vláda SR schválila Program slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine na obdobie 1. júl 2014 – 30.
jún 2015 dňa 4. júna 2014. Následne bol program formálne odobrený premiérmi krajín Vyšehradskej skupiny na
samite v Budapešti dňa 24. júna 2014.
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bude v pohotovosti počas prvého polroka 2016. Novou témou, ktorú prinieslo slovenské
predsedníctvo do agendy V4 v obrannej spolupráci sú cezhraničné operácie zamerané na
spoločnú ochranu vzdušného priestoru stredoeurópskeho regiónu.
V oblasti dopravných prepojení dlhodobo dominuje téma dobudovania regionálnej
cestnej infraštruktúry v kontexte transeurópskych dopravných sietí. Slovenské predsedníctvo
pokračovalo v koordinácii činnosti nedávno založenej skupiny na vysokej úrovni pre
dopravné prepojenia.
Pozitívny ohlas získal posun spolupráce v oblastiach s inovačným a rastovým
potenciálom ako sú digitálna agenda, podpora inovácií a start-upov. Uvedená téma sa ukázala
ako vysoko perspektívna nielen pre samotnú Vyšehradskú skupinu, ale aj v rámci jej
spolupráce s tretími krajinami. Počas slovenského predsedníctva úspešne prebehli viaceré
spoločné prezentácie perspektívnych start-upových firiem krajín V4 v zahraničí. Z iniciatívy
Ministerstva financií SR vznikla pracovná skupina pre inovácie (V4 Innovation Task Force),
ktorá je zameraná na podporu aktivít krajín V4 v oblasti digitálnej agendy a s cieľom udržať
tieto aktivity aj do budúcnosti. Jedným z výsledkov novovzniknutej pracovnej skupiny je
okrem iného koncept možného vytvorenia spoločnej platformy V4 v Silicon Valley. Podpora
inovatívnej činnosti bola zdôraznená aj podpisom dohody o zriadení Vyšehradského
patentového inštitútu (26. február 2015, Bratislava), ktorý ako medzinárodná autorita prispeje
k zintenzívneniu patentových aktivít v stredoeurópskom regióne.
Vyhľadávaným typom stretnutí počas slovenského predsedníctva bol rozšírený formát
V4+, ktorý sa plne osvedčil ako vhodná platforma na výmenu postojov k aktuálnym
zahraničnopolitickým témam z pohľadu krajín strednej Európy. Formát V4+ umožňuje
flexibilne a podľa potrieb komunikovať a rozvíjať spoluprácu s tretími partnermi. Počas
slovenského predsedníctva bol rozšírený formát celkovo využitý pri 24 stretnutiach na
vysokej úrovni a takmer pri 50 expertných rokovaniach.
V európskej agende pokračovalo slovenské predsedníctvo v osvedčenom mechanizme
a formáte stretnutí predsedov vlád krajín V4 pred zasadnutiami Európskej rady s cieľom
koordinovať spoločné stanoviská. Osobitá pozornosť bola venovaná aj efektívnej koordinácii
spoločných pozícií pred zasadnutiami iných formácií Rád EÚ (napr. Rada EÚ pre zahraničné
záležitosti, Rada EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku) a zaviedli sa konzultácie na
pravidelnej báze pred zasadnutiami Rady EÚ pre všeobecné záležitosti. Hlas krajín V4 bol
zohľadnený vo viacerých zásadných európskych otázkach, ako napr. klimaticko-energetický
balík, energetická únia, jednotný digitálny trh, Východné partnerstvo, či migrácia.
Vyšehradská skupina ako integrálna súčasť EÚ veľmi zodpovedne a citlivo pristupovala
a spoločne prispievala do diskusií o aktuálnych európskych otázkach.
Slovensko sa aktívne zasadzovalo aj o zviditeľnenie V4 v širšej verejnosti, k čomu
prispelo okrem iného posilnenie vzájomnej spolupráce verejnoprávnych televízií a rozhlasov
krajín V4 na základe podpísaného Memoranda o spolupráci dňa 18. júna 2015 v Bratislave.
Vo februári 2015 slovenský verejnoprávny rozhlas a televízia odvysielali propagačnú kampaň
o slovenskom predsedníctve formou animovaného videospotu. V rámci verejnej diplomacie
Slovensko v máji 2015 koordinovalo prípravu už 3. ročníka Vyšehradských cyklistických
pretekov.
Slovenská republika priniesla do vyšehradskej spolupráce v súlade so zvoleným mottom
novú dynamiku. Ročné predsedníctvo bolo vhodnou príležitosťou preukázať pozitívny prístup
SR k regionálnej spolupráci. Vyšehradskú skupinu SR zanecháva vo veľmi dobrej kondícii,
vitálnejšiu a rešpektovanejšiu, s jasnými cieľmi a konkrétnymi výsledkami. Predsedníctvo po
nás prebrala od 1. júla 2015 Česká republika, ktorá vyjadrila podporu a záujem pokračovať vo
viacerých projektoch spustených počas slovenského predsedníctva. Úspech iniciovaných
spoločných projektov, ktoré vo veľkej miere presahujú obdobie ročného predsedníctva vo V4,
závisí okrem iného od kvality dialógu a spolupráce medzi partnermi krajín V4, ako aj
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aktuálnej politickej vôle, bez ktorej by realizácia stanovených priorít predsedníctva nebola
možná.
EURÓPSKA A ZAHRANIČNÁ POLITIKA
Koordinácia V4 v oblasti európskych záležitostí
Slovenské predsedníctvo pokračovalo v intenzívnej koordinácii pozícií krajín V4
v oblasti európskych záležitostí. Vychádzalo pritom najmä zo systému, ktorý zaviedlo už
predchádzajúce maďarské predsedníctvo, ako aj zo skúseností s jeho fungovaním. Bol
vytvorený harmonogram so zadefinovaným postupom koordinácie V4 v jednotlivých fázach
prípravy pred zasadnutiami Európskej rady. Spolupráca V4 sa tak stala systematickejšia
a efektívnejšia. V takomto nastavení spolupráce sa rozhodlo pokračovať aj súčasné české
predsedníctvo V4. Slovenské predsedníctvo organizovalo pravidelné koordinačné stretnutia
vo formáte V4 pred každým z 9 zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti, ako aj pred
každým zo 7 rokovaní Európskej rady. Medzi kľúčové oblasti, v ktorých sa aj vďaka
pôsobeniu slovenskej diplomacie podarilo presadiť silný hlas krajín V4, patrili rokovania
o novom inštitucionálnom usporiadaní vo vrcholných postoch EÚ, kedy sa predsedom
Európskej rady stal zástupca z regiónu V4 - bývalý poľský predseda vlády Donald Tusk.
Významným úspechom krajín V4 bola aj vyváženejšia dohoda o novej klimatickoenergetickej politike EÚ po roku 2020 na zasadnutí Európskej rady v októbri 2014, ktorá
zohľadňuje špecifiká krajín V4, ako aj výsledok rokovaní o potrebe investícií v Európe
a potrebe maximálneho využitia prostriedkov EÚ na roky 2007-2013 v členských štátoch.
Podobne sa počas slovenského predsedníctva podarilo zadefinovať spoločnú pozíciu
krajín V4 k Energetickej únii EÚ, digitálnemu jednotnému trhu, či aktuálnym otázkam
inštitucionálneho usporiadania EÚ. Viaceré elementy pozícií krajín V4 sa stali súčasťou
záverov Európskej rady a ďalších iniciatív Európskej komisie.
Slovenské predsedníctvo promptne reagovalo na vývoj zahraničnopolitických udalostí a
potrebu riešiť otázky v oblasti migrácie, ktoré dominovali na pôde EÚ v druhej polovici
slovenského predsedníctva. Z tohto titulu sme zorganizovali niekoľko koordinačných
stretnutí (na úrovni predsedov vlád, ministrov zahraničných vecí, ako aj konzultácií na
pracovnej úrovni). Výsledkom rokovaní bola okrem iného spoločná pozícia a deklarácia
krajín V4 akcentujúca prvok dobrovoľnosti vo vzťahu k zavedeniu povinných migračných
kvót. Principiálny postoj Vyšehradskej skupiny zohľadnený v záveroch júnovej Európskej
rady (25. - 26. jún 2015) je dôkazom, že V4 má v EÚ silný a rešpektovaný hlas a tento
fakt možno zaradiť medzi pozitívne výsledky slovenského predsedníctva.
Slovensko získavalo za realizované aktivity V4 s európskym kontextom uznanie zo
strany partnerov V4, inštitúcií EÚ, ale aj ďalších krajín. Pozitívne je tiež možné hodnotiť
skutočnosť, že súčasné české predsedníctvo vo V4 oznámilo záujem pokračovať vo viacerých
iniciatívach spustených počas slovenského predsedníctva.
Východné partnerstvo
Z vonkajších faktorov bolo slovenské predsedníctvo vo veľkej miere ovplyvnené
udalosťami na Ukrajine. Na situáciu u nášho východného suseda SR z titulu predsedníckej
krajiny flexibilne zareagovala, pričom našou hlavnou snahou bolo zefektívniť koordináciu
aktivít V4 smerom k Ukrajine. Dňa 16. decembra 2014 sa pod logom slovenského
predsedníctva uskutočnila spoločná návšteva ministrov zahraničných vecí krajín V4, počas
ktorej bolo potvrdené odhodlanie poskytovať praktickú pomoc a odovzdávať vlastné
skúsenosti z reformných a integračných procesov. Slovenské predsedníctvo zároveň
iniciovalo spustenie nového projektu V4 (Roadshow) zahŕňajúceho sériu okrúhlych stolov
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s ukrajinskými partnermi so zameraním na jednotlivé oblasti reformnej agendy. Partneri
z krajín V4 súhlasili s navrhnutou deľbou práce a prevzali záštitu nad konkrétnymi
tematickými okruhmi. V apríli 2015 sa v Černigove konalo prvé spoločné podujatie medzi
V4 a Ukrajinou k téme decentralizácie a reformy verejnej správy pod gesciou Poľskej
republiky. Nasledujúce podujatie k zvyšovaniu efektivity v sektore energetiky bolo z dôvodu
nedostatočnej účasti ukrajinskej strany presunuté na obdobie českého predsedníctva vo V4.
V nasledujúcom období sa majú tiež zrealizovať okrúhle stoly k problematike vzdelávania
(líder ČR) a k podpore malého a stredného podnikania (líder Maďarsko).
Vo vzťahu k poskytnutiu pomoci Ukrajine promptne zareagovali krajiny V4 aj cez
Medzinárodný vyšehradský fond, ktorý zvýšil objem prostriedkov v rámci podpory mobility
pracovníkov štátnej správy, štipendií a grantov. V roku 2014 MVF alokoval na programy
určené pre Ukrajinu cca 1,240 mil EUR.
Slovenské predsedníctvo zorganizovalo v dňoch 14. – 15. mája 2015 v Bratislave
pravidelné stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4 a Východného partnerstva.
Hosťami podujatia boli aj ministri zahraničných vecí Lotyšska (predsednícka krajina EÚ),
Švédska, Rumunska, podpredsedníčka Európskej komisie a vysoká predstaviteľka EÚ pre
bezpečnostnú politiku a zahraničné veci F. Mogherini a komisár EÚ pre susedskú politiku
a rozširovanie J. Hahn. Vhodne načasovaná schôdzka, ktorá sa uskutočnila len týždeň pred
samitom Východného partnerstva v Rige, poskytla ministrom možnosť prerokovať prípravu
na samit EÚ. Krajiny V4 v prijatom spoločnom vyhlásení potvrdili ambiciózne postoje k
asociačnej agende a zdôraznili potrebu reforiem ako dôležitej súčasti modernizačného procesu
v partnerských krajinách.
Spolupráca krajín V4 a Východného partnerstva bola podporená aj stretnutím
ministrov zodpovedných za oblasť mládeže (22. jún 2015, Bratislava), pri príležitosti
ktorého došlo k podpisu memoranda o podpore vzájomnej spolupráce kontaktov
mladých ľudí z krajín V4 a Východného partnerstva.
Počas slovenského predsedníctva sa prehĺbila vzájomná spolupráca aj vďaka viacerým
expertným stretnutiam so zameraním na výmenu skúseností a know-how.
Západný Balkán
V dňoch 30. – 31. októbra 2014 bola Bratislava dejiskom v poradí už šiestej
ministerskej schôdzky krajín V4 a západného Balkánu. Ministerského stretnutia sa
zúčastnila aj podpredsedníčka Európskej komisie a vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné
veci a bezpečnostnú politiku F. Mogherini, minister zahraničných vecí Rakúska S. Kurz
a generálny tajomník Rady pre regionálnu spoluprácu Goran Svilanović.
Krajiny V4 vyslovili plnú podporu integrácii balkánskych krajín do EÚ i NATO
v strednodobom horizonte. Balkánski partneri vnímajú V4 ako model úspešnej regionálnej
spolupráce a práve v Bratislave dosiahli politický konsenzus o vytvorení spoločného nástroja
na podporu občianskych aktivít podľa vzoru Medzinárodného vyšehradského fondu. Snaha
zriadiť Západobalkánsky fond so sídlom v albánskej Tirane má byť zavŕšená podpisom
zakladajúcej zmluvy počas nadchádzajúceho stretnutia ministrov zahraničných vecí krajín V4
a západného Balkánu v novembri 2015 v Prahe.
Slovenské predsedníctvo tiež pripravilo v rámci projektu „Sieť expertov pre západný
Balkán“ odborný seminár (13. - 15. október 2014, Omšenie) zameraný na justičné
vzdelávanie a napĺňanie kritérií v oblasti právneho štátu. Podporu krajinám západného
Balkánu a Východného partnerstva vyjadrili krajiny V4 aj v podobe zorganizovania už
druhého Fóra dobrého vládnutia (Good Governance Forum) zameraného na reformu verejnej
správy. Podujatie bolo zorganizované Ministerstvom vnútra SR v spolupráci s Výborom NR
SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Podujatia sa zúčastnili experti z krajín V4,
západného Balkánu, Východného partnerstva, poslanci parlamentných výborov pre verejnú
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správu krajín V4, ako aj predstaviteľka Ministerstva zahraničných vecí Veľkej Británie, ktorá
predstavila činnosť novovytvoreného fondu dobrého vládnutia (Good Governance Fund)
zameraného na podporu transformácie a dobrého vládnutia v krajinách Balkánu
a Východného partnerstva.
Formát V4+
Slovenské predsedníctvo zorganizovalo dva rozšírené samity predsedov vlád krajín
V4. Dňa 9. decembra 2014 sa v Bratislave uskutočnila schôdzka s prezidentom Švajčiarskej
konfederácie D. Burkhalterom, ktorá ukázala možnosti ďalšieho zintenzívnenia vzájomnej
spolupráce medzi krajinami Vyšehradskej skupiny a Švajčiarskom. Krajiny V4 ocenili
finančný príspevok švajčiarskej strany na vybrané projekty Medzinárodného
vyšehradského fondu v krajinách Východného partnerstva. V rámci samitu bola okrem
spoločného vyhlásenia premiérov krajín V4 a prezidenta Švajčiarska prijatá aj Bratislavská
deklarácia o prehĺbení obrannej spolupráce krajín V4.
Na záverečnom samite premiérov krajín V4 (19. jún 2015, Bratislava) sa ako čestný
hosť zúčastnil prezident Francúzskej republiky F. Hollande. Hlavnými témami rozhovorov
boli príprava na 21. svetovú klimatickú konferenciu v decembri 2015 v Paríži, spoločná
bezpečnostná a obranná politika v rámci EÚ, migrácia, ako i podpora hospodárskeho rastu a
boj proti nezamestnanosti. Výsledkom samitu bolo prijatie spoločného vyhlásenia predsedov
vlád krajín V4, tlačového vyhlásenia predsedov vlád a prezidenta Francúzska, ako aj
Bratislavskej deklarácie o silnejšej spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike EÚ.
V rozšírenom formáte sa stretli aj prezidenti krajín V4 so svojim
ukrajinským a nemeckým partnerom (16. november 2014, Bratislava). Na úrovni ministrov
zahraničných vecí sa vo formáte V4+ uskutočnilo 8 stretnutí. Už 17. júla 2014 sa v Bratislave
konalo vôbec prvé oficiálne stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4 a Kórejskej
republiky. Výsledkom stretnutia bol finančný príspevok kórejskej strany vo výške 336 000
EUR na podporu 7 projektov Medzinárodného vyšehradského fondu so zameraním na
západný Balkán. Kórejská strana prejavila záujem o užšiu spoluprácu aj na expertnej úrovni
v rámci nového programu výmeny transformačného know-how (Knowledge Sharing
Program).
Dňa 30. októbra 2014 sa v Bratislave konalo stretnutie ministrov zahraničných vecí V4
s britským partnerom P. Hammondom. Spolupráca Vyšehradskej skupiny a Spojeného
kráľovstva pokračovala expertnými konzultáciami k vybraným témam, okrem iného k
energetike, inovačnej politike, či príprave obchodnej dohody medzi EÚ a USA (TTIP).
V súvislosti s vývojom situácie na Ukrajine slovenské predseníctvo iniciovalo spoločnú
návštevu ministrov zahraničných vecí krajín V4 do Kyjeva (16. december 2014), kde sa
uskutočnili rokovania s najvyššími predstaviteľmi Ukrajiny.
V dňoch 12. – 13. marca 2015 sa vo Vysokých Tatrách konala v poradí už tretia
schôdzka ministrov zahraničných vecí krajín V4 so severskými a pobaltskými krajinami
(NB8). Hlavnými témami stretnutia boli energetická bezpečnosť, susedská politika EÚ,
Ukrajina a boj proti terorizmu. Hosťom rokovania bol podpredseda Európskej komisie Maroš
Šefčovič.
Pravidelný dialóg V4 a Nemeckej spolkovej republiky pokračoval stretnutím ministrov
zahraničných vecí dňa 23. marca 2015 v Bratislave. Hlavnou témou diskusie bol vývoj na
Ukrajine a vo Východnom partnerstve v kontexte samitu EÚ v Rige. Ministri neobišli ani
otázky integrácie krajín západného Balkánu, energetickej bezpečnosti a klimatickej politiky.
Nemecká strana prejavila záujem spolupracovať s V4 na aktivitách vo vzťahu k Ukrajine.
Na okraj ministerského zasadnutia NATO sa dňa 12. mája 2015 v tureckej Antalyi
stretli ministri zahraničných vecí krajín V4 na separátnom rokovaní s tureckým partnerom M.
Çavuşoğluom.
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Spolupráca V4 v oblasti poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA)
Slovenská republika počas predsedníctva vo Vyšehradskej skupine pokračovala v
koordinácii aktivít krajín V4 v oblasti rozvojovej spolupráce, najmä s cieľom výmeny
informácií, koordinovania spoločných pozícií pri formovaní rozvojovej politiky EÚ
(pravidelné neformálne stretnutia pred zasadnutím rozvojového segmentu Rady EÚ pre
zahraničné veci) a budovania povedomia verejnosti. Zároveň sa hľadali možnosti spoločnej
implementácie rozvojových projektov.
Spolupráca krajín V4 sa rozšírila na oblasť humanitárnej pomoci a koordináciu
rozvojovej spolupráce s Ukrajinou. Výsledkom bola realizácia spoločnej prepravy
humanitárnej zásielky Slovenska a Maďarska pre Ukrajinu pri príležitosti návštevy ministrov
V4 na Ukrajine koncom roku 2014.
Ďalším úspešným príkladom bolo predloženie návrhu spoločných aktivít V4 na podporu
verejnej informovanosti počas Európskeho roku rozvoja (EYD) 2015 - fotografická súťaž
a súťaž v kreslení s následnou putovnou výstavou a sprievodnými aktivitami. Tieto aktivity
boli spolufinancované z prostriedkov Európskej komisie.
Významným partnerom pri organizovaní spoločných rozvojových aktivít krajín V4 boli
mimovládne organizácie.
V rámci medzinárodnej konferencie Rozvoj a demokracia (15. október 2014) bol
v gescii Ministerstva financií SR zorganizovaný okrúhly stôl s názvom Inovácie pre rozvoj
zameraný na využívanie inovácií v rozvojovej spolupráci z pohľadu medzinárodných
organizácií aj jednotlivých (nových) donorov, s dôrazom na krajiny V4. Na základe záverov z
okrúhleho stola zadefinovalo Ministerstvo financií SR inovácie pre rozvoj ako pilier svojej
rozvojovej agendy a začalo s prípravou dvoch projektov (súťaž tzv. "innovation challenge" a
zdieľanie know-how z ekonomickej transformácie SR).
V4 a konzulárno – diplomatická spolupráca
V konzulárnej oblasti prebiehala počas slovenského predsedníctva vo V4 vecná
a operatívna spolupráca, vychádzajúca aj zo záväzkov v rámci EÚ. Jej význam vzrastá najmä
v prípadoch mimoriadnych udalostí, akými sú prírodné katastrofy, teroristické útoky,
epidémie alebo hromadné dopravné nehody. Tak tomu bolo v ostatnom období napríklad
v súvislosti so zemetrasením v Nepále začiatkom mája 2015, po júnovom teroristickom útoku
v tuniskom letovisku Súsa alebo po zhoršení bezpečnostnej situácie v Líbyi a Jemene.
Zastupiteľské úrady štátov V4 úzko spolupracovali pri výmene informácií, vrátane konzultácií
o cestovných odporúčaniach pre svojich občanov, ale aj pri aktívnej pomoci občanom, najmä
pri ich repatriácii. V súlade s programom slovenského predsedníctva vo V4 sa 17. júna 2015
v Bratislave uskutočnilo stretnutie riaditeľov konzulárnych služieb krajín V4, ktroí posúdili
možnosti ďalšieho rozvoja spolupráce a aktuálne výzvy do budúcnosti – využívanie
outsourcingu a zastupovanie vo vízovom konaní, činnosť PS VISA a COCON EÚ,
novelizácia Vízového kódexu. Počas predsedníctva SR bola uzavretá ďalšia dohoda
o zastupovaní vo vízovom konaní medezi SR a ČR a dohoda s Maďarskom.

SEKTOROVÁ SPOLUPRÁCA V4
DIGITÁLNA AGENDA
V prvej fáze sa slovenské predsedníctvo sústredilo najmä na podporu
internacionalizácie inovatívneho podnikateľského prostredia, osobitne start-upov, v Európe
ale aj v USA. S pomocou zastupiteľských úradov vo viacerých krajinách (Veľká Británia,
Írsko, Holandsko, USA) sa uskutočnili podujatia zamerané na predstavenie start-upov z krajín
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V4 a ich prepojenie s potenciálnymi investormi v zahraničí. Pilotný projekt v USA/Silicon
Valley We4Startups vznikol s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu. V dlhodobej
perspektíve by takáto spolupráca mohla viesť k vytvoreniu spoločnej platformy krajín V4
v Silicon Valley pre začínajúce inovatívne spoločnosti. V gescii rezortu financií bola
v novembri 2014 pre tento účel vytvorená pracovná skupina „V4 Innovation Task Force“
zložená zo zástupcov krajín V4. Bolo pripravené memorandom o porozumení, ktoré ma
sformalizovať túto novovytvorenú pracovnú skupinu a jeho podpis sa očakáva počas českého
predsedníctva. Podporu sformalizovať spoluprácu v oblasti podpory start-upov a inovácií
vyjadrili aj predsedovia vlád V4 v záverečnej deklarácii z júnového samitu Vyšehradskej
skupiny.
V druhej fáze predsedníctva sa Slovensko sústredilo na zadefinovanie spoločných
priorít v oblasti jednotného digitálneho trhu, ku ktorému Vyšehradska skupina predstavila
13. marca 2015 spoločnú rámcovú pozíciu. Príspevok slúži ako spoločné východisko pri
formulovaní stanovísk krajín V4 voči jednotlivým elementom stratégie EÚ na dobudovanie
jednotného digitálneho trhu a budúcim legislatívnym aj nelegislatívnym návrhom v oblasti
podpory inovácií, cezhraničného elektronického obchodu, modernej digitálnej infraštruktúry,
dátovej ekonomiky, ochrany dát, e-governmentu a digitálnych zručností. K zadefinovaným
prioritám v dokumente krajín V4 sa pripojilo aj Bulharsko a Rumunsko.
Krajiny V4 podporili zaradenie témy digitálnej agendy medzi dlhodobé priority regiónu
V4. České predsedníctvo tak nadviaže na už realizované aktivity a bude sa podrobnejšie
venovať najmä oblastiam digitálneho vzdelávania, zlepšovania regulačného prostredia pre
cezhraničný elektronický obchod, podpore výskumu a vývoja digitálnych technológií.
Slovenské predsedníctvo vo V4 rovnako iniciovalo diskusiu k problematike
kybernetickej bezpečnosti týkajúcu sa primárne schvaľovaniu strategických a najmä
legislatívnych dokumentov na pôde Rady EÚ. SR bola aktívna v rámci platformy "Central
European Cyber Security Platform", kde presadzovala rozvoj operatívnej spolupráce,
organizáciu cvičení kybernetickej ochrany a zdieľanie informácii a osvedčených postupov.
OBRANA
Bilancia stretnutí v oblasti obrany potvrdzuje aktívny prístup k tejto agende. Počas
predsedníctva sa uskutočnili stretnutia ministrov obrany (apríl 2015), náčelníkov
generálnych štábov (jún 2015), štátnych tajomníkov vo formáte Senior Body (december
2014, apríl 2015), národných riaditeľov pre vyzbrojovanie (december 2014, jún–júl 2015)
a politických riaditeľov (september 2014, február 2015, apríl 2015 a jún 2015). Stretnutia boli
podporené viacerými rokovaniami na expertnej úrovni.
Hlavnou ambíciou slovenského predsedníctva bolo nadviazať na dosiahnuté úspechy a
udržať nastavený štandard a kontinuitu v spolupráci Vyšehradskej skupiny.
S cieľom podporiť implementáciu dokumentov Dlhodobá vízia a Rámec pre spoluprácu
v obrannom plánovaní boli ministrami obrany krajín V4 (23. apríl 2015, Tomášov) schválené
dokumenty Akčný plán obrannej spolupráce V4 a Stratégia V4 pre oblasť výcviku
a cvičení.
V súlade s Dlhodobou víziou vznikli nové formáty obrannej spolupráce V4: Skupina V4
pre obranné plánovanie a Senior Body na úrovni štátnych tajomníkov, resp. politických
riaditeľov. S cieľom identifikovať najperspektívnejšie oblasti ďalších spoločných projektov
vypracovala skupina V4 pre obranné plánovanie Integrovanú matricu rozvoja obranných
spôsobilostí krajín V4. Na jej základe bolo vybraných 5 najperspektívnejších oblastí budúcej
kooperácie v oblasti obrany (radiačná, chemická a biologická ochrana; predsunutí leteckí
navádzači; spoločná logistická podporná skupina; výcvik a vzdelávanie; taktický výcvik
špeciálnych síl). Potenciál existuje aj v rámci projektu bojového vozidla novej generácie.
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Úspešne pokračovali prípravy na spoločnú bojovú skupinu krajín V4 (V4 EU BG)
a certifikačné cvičenie Common Challenge (14. – 20. november 2015) spojené s
NATO cvičením veľkého rozsahu Trident Juncture (28. september – 6. november 2015).
V dňoch 14. – 16. apríla 2015 sa v Bratislave uskutočnila 8. plánovacia konferencia
k výstavbe V4 EU BG. Hlavným cieľom krajín V4 je pripraviť mnohonárodnú jednotku V4
EU BG na zaradenie do pohotovosti v prvom semestri roka 2016. Úspešná spoločná bojová
skupina zároveň položí základ pre vytvorenie stálej V4 modulárnej jednotky, použiteľnej tak
do operácií a misií NATO a EÚ, ako aj pre potreby domáceho krízového manažmentu. V tejto
súvislosti bola taktiež otvorená otázka V4 EU BG 2019, ktorej vybudovanie podporili všetky
krajiny V4. Výstavba ďalšej spoločnej bojovej skupiny vo formáte V4 by bezpochyby
prispela k posilneniu väzieb medzi ozbrojenými silami krajín V4, podporila ich
interoperabilitu a zároveň zviditeľnila značku V4 a jej schopnosti v očiach spojencov.
Pod hlavičkou slovenského predsedníctva sa v spolupráci s Medzinárodným poradným
tímom pre reformu bezpečnostného sektora (ISSAT) zrealizoval trojdňový kurz krajín V4
a Ukrajiny na tému reformy bezpečnostného sektora (22. - 25. apríl 2015, Bratislava).
Zámerom podujatia bolo poskytnúť expertom z krajín V4 a Ukrajiny znalosti o reforme a
riadení bezpečnostných inštitúcií (zvyšovanie efektivity a transparentnosti).
Novou témou, ktorú do agendy V4 prinieslo slovenské predsedníctvo v uplynulých
mesiacoch, je spolupráca v oblasti cezhraničných operácií v rámci spoločnej ochrany
vzdušného priestoru.
V oblasti spoločného vzdelávania sa rektori vojenských akadémií krajín V4 dohodli na
vytvorení spoločnej vzdelávacej platformy pod názvom Visegrad Group Military Education
Platform (VIGMILEP). Ako rámcová inštitúcia pre platformu bola určená Akadémia
ozbrojených síl M. R. Štefánika, pre program v rámci akreditácie Strategického veliteľstva
NATO pre transformáciu (ACT).
Slovenské predsedníctvo sa zameralo na koordináciu pozícií v otázkach týkajúcich sa
NATO a EÚ. Pri príležitosti stretnutia predsedov vlád krajín V4 bola prijatá spoločná
deklarácia k silnejšej Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike zameraná na posilňovanie
regionálnej spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany v kontexte júnovej Európskej rady (25.
– 26. jún 2015). Krajiny V4 v nej okrem iného deklarovali úzku spoluprácu pri revízii
Európskej bezpečnostnej stratégie.
HOSPODÁRSTVO
Energetika
Spolupráca krajín Vyšehradskej skupiny v oblasti energetiky predstavuje mimoriadne
dôležitú súčasť hospodárskej politiky a prirodzené smerovanie našich zahraničných aktivít.
Vďaka dlhodobo fungujúcej spolupráci a schopnosti koordinovať spoločné stanoviská v rámci
Európskej únie sa nám darí presadzovať záujmy krajín V4 v rámci platforiem EÚ. Regionálna
spolupráca krajín V4 je v oblasti energetiky kľúčová a to aj v kontexte súčasného diania
dotýkajúceho sa bezpečnosti zásobovania zemným plynom.
Slovenské predsedníctvo sa zameralo v oblasti energetiky najmä na nasledujúce témy:
energetická bezpečnosť, integrácia energetických trhov, rozvoj infraštruktúrnych projektov,
rámec klimatickej a energetickej politiky na obdobie medzi rokmi 2020 – 2030 a spolupráca
v oblasti jadrovej energetiky. V priebehu dvanástich mesiacov bola zorganizovaná séria
podujatí na vysokej úrovni. Uskutočnili sa rokovania ministrov krajín V4 zodpovedných
za energetiku (23. november 2014, Bratislava) a vedúcich delegácií na okraj Rady
ministrov pre energetiku (7. jún 2015, Luxemburg). Okrem toho sa na pracovnej úrovni
uskutočnili rokovania Pracovnej skupiny pre energetiku a zasadnutia Fóra V4 pre
integráciu trhu s plynom (18. september 2014, 19. február 2015). Okrem uvedených
zasadnutí sa konali tradičné koordinačné stretnutia krajín V4 pred zasadnutiami Rady EÚ pre
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dopravu, telekomunikácie a energetiku (časť energetika). Taktiež pokračovala koordinácia na
úrovni atašé pre energetiku v rámci zastúpení krajín V4 pri EÚ v Bruseli.
Vďaka spoločnému úsiliu a pravidelným koordinačným stretnutiam sa v priebehu
slovenského predsedníctva podarilo dosiahnuť vzájomnú podporu spoločných stanovísk
týkajúcich sa rámca klimatickej a energetickej politiky pre rok 2030 a energetickej
bezpečnosti, ktoré boli predmetom rokovania Európskej rady na jeseň 2014. Tieto otázky boli
okrem iného prerokúvané aj v priebehu zasadnutia ministrov krajín V4 zodpovedných za
energetiku (november 2014), ktoré sa konalo v rámci medzinárodnej stredoeurópskej
konferencie pre energetickú politiku a bezpečnosť.
Vzhľadom na vysokú zraniteľnosť nášho regiónu z pohľadu bezpečnosti dodávok
energií, Slovensko v súvislosti s prípravou záťažových testov v oblasti bezpečnosti dodávok
plynu, hneď v úvode svojho predsedníctva (júl 2014) koordinovalo a zaslalo spoločné
stanovisko krajín V4 Európskej komisii. Následne v priebehu rokovaní Fóra V4 pre integráciu
trhu s plynom bol odsúhlasený jednotný postup pri príprave spoločného preventívneho
akčného plánu a núdzového plánu pre sektor plynárenstva. Ako prvý krok SR vypracovala
spoločné posúdenie rizík krajín V4 v oblasti dodávok plynu, ktorý bol predstavený na
rokovaní ministrov krajín V4 zodpovedných za energetiku pred júnovým zasadnutím Rady
TTE v Luxemburgu (7. jún 2015). Práce na finalizácii spoločného preventívneho a núdzového
plánu v oblasti dodávok plynu budú s ohľadom na svoju náročnosť a vysoký význam pre
vyšehradský región pokračovať aj počas aktuálneho českého predsedníctva.
Dôležitou témou, ktorá rezonovala v druhom polroku slovenského predsedníctva, bol
nový koncept Energetickej únie a jej akčný plán. Slovensko uskutočnilo detailnú výmenu
názorov v rámci V4, ktorá vyústila do spoločného stanoviska ČR, PR a SR prezentovaného na
marcovej Rade EÚ pre energetiku v Bruseli. Aj napriek skutočnosti, že sa krajiny V4 nezhodli
vo všetkých bodoch, viaceré princípy boli spoločne zdieľané a podarilo sa ich úspešne
presadiť aj do záverov Európskej rady. Týka sa to najmä vyváženého prístupu k dosiahnutiu
cieľov energetickej politiky EÚ ako sú bezpečnosť, konkurencieschopnosť a udržateľnosť,
zachovanie suverenity krajín vo voľbe energetického mixu v súlade s národnými
podmienkami a vo výbere technológií pre dekarbonizáciu energetiky, nevyhnutnosť
vypracovať analýzu dopadov opatrení na ceny energie a náklady pre priemysel a domácnosti,
ako aj opatrení na ochranu zraniteľných zákazníkov. V tomto kontexte V4 zdôraznila, že pre
energetickú úniu založenú na princípe subsidiarity a technologickej neutrality má z pohľadu
bezpečnosti dodávok, i z pohľadu znižovania emisií, zásadný význam jadrová energetika.
Slovenské predsedníctvo sa zasadzovalo aj za urýchlenie dobudovania chýbajúcej
infraštruktúry potrebnej pre diverzifikáciu zdrojov s rešpektovaním využitia existujúcich
prepravných trás. Zameralo sa predovšetkým na projekty severojužného plynárenského
koridoru, súčasťou ktorého je aj slovensko – maďarské plynárenské prepojenie uvedené do
komerčnej prevádzky v závere nášho predsedníctva vo V4. Zintenzívnili sa aj aktivity
týkajúce sa prípravy slovensko-poľského prepojenia ako súčasti tohto strategického koridoru.
Slovenské predsedníctvo rovnako venovalo pozornosť aj situácii zásobovania plynom
na Ukrajine. Vybudovaním fyzického reverzného prepojenia Vojany – Užhorod slovenský
prepravca s podporou vlády SR prispel k energetickej bezpečnosti Ukrajiny a regiónu V4.
Priemyselná politika a vnútorný trh
V oblasti priemyselného vlastníctva slovenské predsedníctvo úspešne naplnilo obe
stanovené priority (tzv. známkový balíček na úrovni EÚ legislatívy a vytvorenie spoločného
patentového inštitútu). Revízia nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva a revízia
smernice o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok
bola vecne zavŕšená počas lotyšského predsedníctva v Rade EÚ úspešným ukončením
trialógu, ktorého výsledkom sú kompromisné texty oboch predmetných predpisov. Napriek
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tomu, že ide o kompromisné texty, ktoré reflektujú na požiadavky mnohých zúčastnených
strán, záujmy krajín Vyšehradskej skupiny boli v podstatnej miere rešpektované.
Významným počinom slovenského predsedníctva v oblasti ochrany priemyselného
vlastníctva bolo vytvorenie Vyšehradského patentového inštitútu. Po expertných rokovaniach
v rokoch 2013 a 2014 bola 26. februára 2015 v Bratislave podpísaná Dohoda o
Vyšehradskom patentovom inštitúte (VPI), ktorý bude plniť funkciu orgánu pre
medzinárodnú rešerš (ISA) a medzinárodný predbežný prieskum (IPEA) podľa Zmluvy o
patentovej spolupráci (PCT). V súčasnosti funguje vo svete len 18 inštitúcií tohto typu, z toho
len 6 v Európe. Zaradením sa do tohto elitného klubu bude môcť Vyšehradský patentový
inštitút – a jeho prostredníctvom aj Úrad priemyselného vlastníctva SR – poskytovať
patentové služby v najvyššej kvalite.
DOPRAVA A REGIONÁLNY ROZVOJ
V rámci slovenského predsedníctva v oblasti dopravy sa uskutočnilo spolu 16 podujatí.
Počas prvého polroka (júl - december 2014) sa uskutočnilo 5 expertných rokovaní a jedno
podujatie na vysokej úrovni. V druhej polovici (január - jún 2015) boli zrealizované 4
podujatia na vysokej úrovni (jedno na úrovni ministrov a 3 na úrovni štátnych tajomníkov).
V druhej polovici predsedníctva päťkrát rokovali experti z rôznych oblastí.
V rámci predsedníctva pokračovali práce pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre
dopravné prepojenia, ako aj vzájomná koordinácia a konzultácie k pozíciám a stanoviskám
krajín V4 pred zasadnutiami Rady EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (časť
doprava) v Miláne, Bruseli a Luxemburgu.
Stretnutie ministrov dopravy krajín V4 a Rakúska za účasti podpredsedu Európskej
komisie a komisára pre energetickú úniu M. Šefčoviča a komisárky pre dopravu V. Bulc (25. 26. marec 2015) sa uskutočnilo počas jazdy v mimoriadnom vlaku na trase Bratislava –
Žilina. Súčasťou cesty bola zastávka na železničnej stanici v Novom Meste nad Váhom, počas
ktorej bol prezentovaný vývoj dopravnej infraštruktúry na Slovensku z hľadiska čerpania
finančných prostriedkov EÚ. Rokovania boli venované témam cezhraničných prepojení
s akcentom na stav železničnej siete zahrnutej v sieťach TEN-T v jednotlivých
krajinách, ako aj vzájomnú spoluprácu v oblasti modernizácie, zrýchlenia a skvalitnenia siete
TEN-T v regióne V4. Počas rokovania a diskusie si zúčastnení vymenili skúsenosti a získali
informácie o aktuálnych témach týkajúcich sa rozvoja dopravnej infraštruktúry a jej
financovania. Výstupom je Memorandum o spolupráci Vyšehradskej skupiny v oblasti
rozvoja dopravnej infraštruktúry s cieľom podpory a rozvoja TEN-T sietí v regióne strednej
Európy. Podpísané Memorandum bolo odovzdané komisárke EÚ pre dopravu V. Bulc.
Pozornosť slovenského predsedníctva bola zameraná aj na perspektívy rozvoja
cestovného ruchu s cieľom stimulovať diskusiu o potrebe dosahovania vyššej kvality v tejto
oblasti v rámci krajín V4. Za týmto účelom sa uskutočnili dve stretnutia štátnych tajomníkov
ministerstiev zodpovedných za cestovný ruch.
Regionálny rozvoj ako základ ekonomickej prosperity bol hlavnou témou stretnutia
štátnych tajomníkov krajín V4+Bulharsko, Rumunsko, Srbsko a Ukrajina (16. – 17. jún
2015, Demänovská dolina). Schôdzka zadefinovala spoločné výzvy územného plánovania
a regionálneho rozvoja, okrem iného posilňovanie konkurencieschopnosti, súdržnosti
a znižovanie disparít krajín V4+4, pričom bol zdôraznený značný potenciál karpatského
regiónu a susedných regiónov, ako aj možnosť profitovať zo vzájomnej spolupráce založenej
na synergickom efekte.
SR na poli regionálnej spolupráce rozšírila pôsobenie krajín V4 o Fórum vyšehradských
hlavných miest a regiónov (9. – 10. jún 2015, Bratislava) ako novej platformy pre výmenu
názorov a skúseností zástupcov hlavných miest a samosprávnych celkov Vyšehradskej
skupiny.
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POLITIKA SÚDRŽNOSTI EÚ
V rámci politiky súdržnosti slovenské predsedníctvo pokračovalo vo vzájomnej
komunikácii a výmene skúseností krajín V4 za účasti Slovinska a Chorvátska, najmä s
dôrazom na prípravu programového obdobia 2014 – 2020. Uskutočnili sa dve stretnutia na
expertnej úrovni a jedna schôdzka na vysokej úrovni. Rokovanie ministrov krajín V4
zodpovedných za politiku súdržnosti za účasti Chorvátska a Slovinska (25. – 26. máj 2015,
Bratislava) reagovalo na aktuálne témy vo vzťahu k uzatváraniu programového obdobia 2007
– 2013, ako aj mechanizmu implementácie programového obdobia 2014 – 2020, a to najmä v
súvislosti s jeho zjednodušením a zefektívnením. Výstupom zo stretnutia bolo podpísané
spoločné vyhlásenie. Pod záštitou slovenského predsedníctva vo V4 sa v dňoch 6. - 7.
novembra 2014 uskutočnilo v Bratislave expertné stretnutie krajín V4, Slovinska a
Chorvátska k stavu ukončenia programového obdobia 2007 – 2013, procesu prípravy
partnerských dohôd a programov na programové obdobie 2014 – 2020 a plánovaným
opatreniam na znižovanie administratívnej záťaže pre prijímateľov, ako aj na tému
fungovania monitorovacích výborov v programovom období 2014 – 2020 za účasti zástupcov
Európskej komisie. Dôležitým bodom stretnutia bola príprava spoločnej pozície k návrhu
záverov Rady k Šiestej správe o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, politike
súdržnosti a strednodobému preskúmaniu stratégie Európa 2020, ako i stavu schvaľovania
partnerských dohôd a programov. Táto spoločná pozícia bola následne prezentovaná na
zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti (19. november 2014, Brusel).
Na novembrové expertné stretnutie nadviazalo rokovanie generálnych riaditeľov
zodpovedných za politiku súdržnosti krajín V4, Slovinska a Chorvátska (4. – 5. máj 2015,
Bratislava) obohatené o prezentáciu úspešných projektov z oblasti energetiky a využitia
obnoviteľných zdrojov energie, ktoré boli financované zo štrukturálnych fondov EÚ. Ide
o unikátne inovatívne projekty, najmä z oblasti výroby elektrickej energie.
FINANCIE
Počas slovenského predsedníctva sa ministri financií krajín V4, Nemecka a Rakúska
stretli počas pracovného obeda (2. október 2014, Praha), na ktorom boli prerokované daňové
otázky (karuselové obchody, boj proti daňovým rajom, výmena informácií v daňovej
spolupráci a možnosti rozšírenej spolupráce), súčasný vývoj v EÚ so zameraním na investície
a štrukturálne reformy, zdaňovanie lotérií, sankcie EÚ voči Rusku a ich dopad na členské
štáty, skúsenosti z auditov štrukturálnych fondov EÚ.
Boj proti daňovým podvodom a únikom
Ciele predsedníctva v colnej a daňovej oblasti boli zohľadnené v maximálnej miere
v rámci medzinárodnej konferencie vo formáte V4+ organizovanej Finančným riaditeľstvom
SR na tému „Spoluprácou k zvýšeniu efektivity a konkurencieschopnosti regiónu“ (13. –
14. november 2014) za účasti najvyšších predstaviteľov colných a daňových správ krajín V4,
Chorvátska, Rakúska a Slovinska. Výstupom z konferencie je Spoločná deklarácia o potrebe
zintenzívnenia vzájomnej spolupráce v colnej a daňovej oblasti a Dohoda o priamej výmene
informácií v oblasti DPH medzi Finančným riaditeľstvom SR a Generálnym finančným
riaditeľstvom Českej republiky.
V rámci priority boja proti daňovým podvodom, zasadala v dňoch 3. –
5. novembra 2014 (Vysoké Tatry) pracovná skupina krajín V4 zameraná na oblasť
spotrebnej dane z minerálnych olejov, po prvýkrát v rozšírenom formáte V4+ (Bulharsko,
Chorvátsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Taliansko). Zúčastnené strany sa
zhodli, že najúčinnejším nástrojom v boji proti zločineckým skupinám a podvodom s
pohonnými látkami je intenzívna vzájomná spolupráca a zmena európskej legislatívy.
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V oblasti dane z pridanej hodnoty sa v júni 2015 v Poľsku uskutočnilo stretnutie
predstaviteľov ministerstiev financií a daňových správ krajín V4 za účelom prezentácie
a výmeny skúseností jednotlivých krajín ohľadom legislatívnych opatrení prijatých s cieľom
zamedziť daňovým podvodom na DPH, ako aj k otázke kontrolných opatrení
zabezpečovaných finančnými správami v súvislosti s kontrolou rizikových subjektov.
Inovatívne a finančné nástroje
Slovenské predsedníctvo podporilo tiež výmenu skúseností a hľadanie možnej
spolupráce v oblasti finančných nástrojov financovaných z Európskych štrukturálnych
a investičných fondov. Hlavným podujatím bola konferencia Tatra Summit investičné fórum
prioritne venovaná oblasti finančných nástrojov a ich využitiu pri podpore prístupu
k financovaniu investícií, či už v oblasti malých a stredných podnikov, alebo v iných
strategických oblastiach generujúcich príjem, akými sú energetika, inovácie, dopravná
infraštruktúra, energetická efektívnosť.
Spolupráca v oblasti vzájomnej ochrany investícii
Spolupráca V4 v oblasti medzinárodných dohôd o podpore a vzájomnej ochrane
investícií aktívne prebiehala na expertnej úrovni. Uskutočnilo sa viacero expertných rokovaní:
- k otázke bilaterálnych investičných dohôd uzavretých medzi členskými štátmi EÚ, ich
platnosti a aplikovateľnosti podľa práva EÚ (tzv. problematika „intra EU BIT“) sa
uskutočnilo dňa 19. septembra 2014 stretnutie štátov V4 + Chorvátsko, Lotyšsko,
Rumunsko.
- v oblasti budúcich investičných politík, najmä spoločných pozícií k výboru Rady EÚ
TPC (Trade Policy Committee) vo vzťahu k budúcim obchodným dohodám tzv. FTA
(Free Trade Agreements), k rozhodcovským mechanizmom tzv. ISDS (Investor State
Disputes Settlements) a samostatným dohodám, ako aj otázkam týkajúcich sa spoločnej
obchodnej politiky, bolo v spolupráci s Veľkou Britániou zorganizované expertné
zasadnutie V4 + UK (19. marec 2015, Bratislava).
Finančný trh
Slovenské predsedníctvo iniciovalo vytvorenie spoločnej diskusnej platformy na úrovni
generálnych riaditeľov sekcií finančných trhov, ktorej zámerom je stretávať sa na pravidelnej
báze (min. 2x ročne). Hlavnou ambíciou má byť zintenzívnenie vzájomnej komunikácie
a koordinácia postojov a národných záujmov s cieľom získania silnejšej vyjednávacej pozície
na úrovni EÚ, pričom stretnutia aktuálne podľa potrieb prebiehajú aj na nižších úrovniach.
Počas slovenského predsedníctva sa uskutočnili dve stretnutia generálnych riaditeľov
sekcií finančných trhov krajín V4 (28. november 2014 a 3. jún 2015). K diskutovaným
okruhom tém patrili ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu, implementácia smernice EÚ
Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD), Banking Structural Reform, únia
kapitálových trhov, pričom sa zvýšila efektivita výmeny informácií a vzájomných postojov
predovšetkým v oblastiach bankovníctva a únie kapitálových trhov.
Exportné úvery
V oblasti štátnej podpory exportných úverov pokračovala dlhodobo dobre nastavená
spolupráca krajín V4. SR sa zameriavala na tieto hlavné body:
- konzultácia prístupu krajín V4 k otvoreným otázkam v rámci štátom podporovaných
exportných úverov a v prípade rovnakého prístupu, formovanie a presadzovanie
spoločnej jednotnej pozície, ako na pôde EÚ, tak aj v OECD. V súčasnosti prebieha
interný proces prípravy spoločnej pozície členských štátov EÚ, pričom krajiny V4 boli
jednotné vo svojom stanovisku a nepodporili úplný zákaz štátnej podpory exportu pre
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uhoľné elektrárne. Výstupy Rady EÚ v tejto otázke sa očakávajú do konca septembra
2015, ktoré budú prezentované na pôde OECD v októbri 2015.
- boj proti korupcii pri štátom podporovaných exportných úveroch v zmysle
odporúčania Rady OECD o korupcii a štátom podporovaných exportných úveroch
(OECD Council Recommendation on Bribery and Officially Supported Export Credits),
pričom revízia odporúčania Rady OECD bola presunutá na rok 2016. Prvotná diskusia
krajín V4 k tejto problematike prebehne až v novembri 2015.
- proces due diligence štátom podporovaných vývozných úverov a environmentálnych a
sociálnych dopadov (odporúčanie o spoločných prístupoch štátom podporovaných
exportných úverov, environmentálnom a sociálnom procese hĺbkového preverovania),
ktorý sa nachádza vo finálnej fáze a jeho schválenie sa očakáva v septembri 2015.
Zaradenie agendy exportných úverov do programu priorít slovenského predsedníctva vo
V4 pomohlo spoločnému formovaniu pozície a presadzovaniu spoločného záujmu krajín V4
na pôde pracovnej skupiny Rady EÚ a v OECD, čo pozitívne ocenili partneri Eximbanky SR.
KULTÚRA
Počas slovenského predsedníctva pokračovala spolupráca v rámci vyšehradských
kultúrnych projektov. Uskutočnilo sa v poradí už piate kolokvium knižnično-informačných
expertov krajín V4+Chorvátsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko a Srbsko (8. – 9. jún 2015,
Bratislava). Hlavnou témou kolokvia boli Knižnice v krajinách V4+ a perspektívy ich
ďalšieho rozvoja do roku 2020.
Pracovná skupina pre kultúrne dedičstvo v krajinách V4 zorganizovala v dňoch 13. –
19. júla 2014 letnú školu správy miest a kultúrneho dedičstva, ktorá bola venovaná mestu
Banská Štiavnica a dedičstvu banského priemyslu. Ďalším podujatím pod hlavičkou pracovnej
skupiny bol 3. ročník Fóra dedičstva strednej Európy (16. - 18. september 2015, Krakov),
ktoré sa zameralo na otázky naratívov miest, revitalizačných postupov, priestoru mesta,
kreatívneho dedičstva miest a ďalšie témy týkajúce sa historického mestského prostredia,
vlastníctva a odolnosti miest.
Spolupráca krajín V4 sa rozvíjala aj v oblasti scénického umenia a úspešne prebehli
semináre o hodnotení využívania fondov EÚ v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví.
Aktívnym prínosom slovenského predsedníctva v kultúrnej oblasti je projekt
medzinárodnej konferencie o filmovom dedičstve a jeho digitalizácii, digitálnej obnove a
dlhodobom uchovávaní v kombinácii s premietaním digitálne obnovených filmov z krajín V4
ako prostriedku na prezentáciu dedičstva a jeho sprístupnenie. Slovenský filmový ústav ako
spoluorganizátor 22. Medzinárodného filmového festivalu Febiofest 2015 (20. - 26. marec
2015) ponúkol odbornému publiku a širokej verejnosti výber obnovených filmov z krajín V4.
Slovenské predsedníctvo rovnako pokračovalo vo vyšehradskej audiovizuálnej
spolupráci. Krajiny V4 sa v tejto oblasti dohodli na príprave spoločnej výzvy filmových
fondov na realizáciu koprodukčných projektov. SR zároveň iniciovala projekt
Medzinárodných majstrovských kurzov.
Počas slovenského predsedníctva sa uskutočnilo v poradí už 25. stretnutie ministrov
kultúry krajín Vyšehradskej skupiny (18. - 19. jún 2015, Bratislava), ktorému predchádzalo
rokovanie expertov. Diskusia sa sústredila na tému kultúrnych a národných stratégií a politík
na podporu kreativity, pričom potreba výmeny skúseností bola zdôraznená v prijatej spoločnej
správe a spoločnom komuniké. Na záver ministri schválili nominanta na Medzinárodnú
vyšehradskú cenu za rok 2014 - Medzinárodný divadelný festival DEMOLUDY.
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PÔDOHOSPODÁRSTVO
SR z titulu predsedníctva vo V4 zorganizovala dve spoločné stretnutia ministrov
poľnohospodárstva vo formáte V4+3 (Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko). Prvá ministerská
schôdzka sa uskutočnila 6. – 7. októbra 2014 v Beladiciach so zameraním na problematiku
ekologického poľnohospodárstva, dopady sankcií Ruskej federácie na krajiny V4+3 a
podporu živočíšnej výroby. Druhé stretnutie na úrovni ministrov sa uskutočnilo 18. – 19. mája
2015 v Bratislave, pričom hlavnými prediskutovanými témami bolo postavenie farmárov
v rámci potravinového dodávateľského reťazca, možnosti zjednodušenia Spoločnej
poľnohospodárskej politiky ako aj aktuálny vývoj v procese FOREST EUROPE vo vzťahu
k siedmej konferencii ministrov o ochrane lesov v Európe. Výsledkom ministerských stretnutí
sú podpísané spoločné dokumenty (spoločná deklarácia a spoločné vyhlásenie), pričom
závery zasadnutí krajín V4+3 boli prezentované ako spoločné stanovisko na Rade EÚ pre
poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (v novembri 2014 bolo prezentované stanovisko
k návrhu nariadenia o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, v júni 2015
vo vzťahu k posilneniu postavenia farmárov v rámci dodávateľského reťazca a k právne
záväznej dohode o lesoch v Európe).
VNÚTRO
Aktivity v oblasti vnútra počas slovenského predsedníctva boli zamerané predovšetkým
na oblasť policajnej spolupráce. Pozitívne možno hodnotiť medzinárodnú konferenciu na
aktuálnu tému „Syntetické drogy a nové psychoaktívne látky – stav a vývoj drogovej scény
v členských krajinách V4“. Viacero expertných stretnutí zorganizoval úrad hraničnej
a cudzineckej polície, na ktoré boli prizvaní aj partneri z Ukrajiny.
Pracovníci na operatívnej úrovni sa vzájomne informovali o situácii v oblasti boja proti
nelegálnej migrácii, organizovanému prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi, prekonzultovali
spoločné prípady a vymenili si priame kontakty pre ďalšiu spoluprácu. Hraničné služby krajín
V4 a Ukrajiny taktiež vypracovali Spoločnú analytickú správu o nelegálnej migrácii za rok
2014, ktorej cieľom je uľahčiť orgánom členských krajín V4 prijímanie spoločných opatrení a
postupov v boji proti nelegálnej migrácii.
Stanoviská krajín V4 v záležitostiach EÚ sa ako už tradične koordinovali v rámci
širšieho formátu Salzburského fóra.
V oblasti verejnej správy SR nadviazala na maďarskú iniciatívu „V4 Good Governance
Forum”, ktorej cieľom je zdieľanie skúseností a know-how krajín V4 so systémom dobrej
správy vecí verejných a procesu reformy verejnej správy s krajinami v európskom susedstve.
V dňoch 3. - 4. júna 2015 sa uskutočnila medzinárodná konferencia „V4 Good Governance
Forum“ v spolupráci s Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu
a regionálny rozvoj a za účasti odborníkov a zástupcovia z krajín V4, západného Balkánu,
Východného partnerstva a Veľkej Británie.
Uskutočnilo sa taktiež pravidelné stretnutie generálnych riaditeľov v oblasti krízového
riadenia na tému „Prevencia, pripravenosť, reakcia a obnova územia pri živelných pohromách
spôsobených geofyzikálnymi zmenami (závaly, zosuvy pôdy...) - výmena skúseností;
možnosti poskytovania špeciálnych modulov v rámci bilaterálnej spolupráce krajín V4“.
Popri vyššie uvedených podujatiach prebiehali aj aktivity v pôsobnosti Hasičského
a záchranného zboru, napr. majstrovstvá SR vo vyslobodzovaní zranených osôb z
havarovaných vozidiel a predovšetkým Medzinárodná konferencia FIRECO 2015.
SPRAVODLIVOSŤ
Počas už tradičného stretnutia ministrov spravodlivosti krajín V4, ktoré bolo
rozšírené o partnerov z Chorvátska a Slovinska (25. - 26. máj 2015, Bratislava), sa riešili
otázky efektivity justičných systémov, hodnotenia sudcov, insolvenčného práva, problematika
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schránkových spoločností a predovšetkým sa hľadala spoločná pozícia k problematike Úradu
európskeho prokurátora.
Na úrovni expertov bolo zrealizované neformálne stretnutie vo formáte V4+
Chorvátsko a Slovinsko pre oblasť civilného práva, na ktorom Slovensko prezentovalo
spoločný pozičný dokument krajín V4 k justičnej spolupráci s krajinami Východného
partnerstva. Uvedený dokument predstavili ministri spravodlivosti krajín V4 na stretnutí
ministrov spravodlivosti a vnútra EÚ a krajín Východného partnerstva v Rige dňa
29. januára 2015. Pod logom slovenského predsedníctva sa zároveň uskutočnili štyri
neformálne rokovania radcov pre spravodlivosť a vnútorné veci s cieľom pripraviť
koordinačné pozície k návrhu nariadenia o verejných listinách a pozícií v oblasti práva
obchodných spoločností.
V rámci projektu „Sieť expertov pre západný Balkán“ SR zorganizovala v dňoch 13. 15. októbra 2014 vo vzdelávacom centre Justičnej akadémie v Omšení odborný seminár
zameraný na justičné vzdelávanie a napĺňanie kritérií v oblasti právneho štátu, na ktorom sa
zúčastnili experti z krajín V4 a západného Balkánu.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Pri realizácii programu v oblasti životného prostredia sa slovenské predsedníctvo
zameralo na témy, ktoré dominovali aj rokovaniam v EÚ. Išlo o nasledujúce kľúčové oblasti:
- zmena klímy - problematika medzinárodných klimatických rokovaní ako aj
problematika klimaticko-energetického rámca na obdobie do roku 2030;
- balíček k ovzdušiu (Clean Air Package) a návrh smernice o stredne veľkých
spaľovacích zariadeniach, ako aj návrh smernice o znížení národných emisií určitých
látok znečisťujúcich ovzdušie;
- balíček k odpadom (Waste Package) a najmä legislatívny návrh, ktorý sa týka
rámcovej smernice o odpade, smernice o skládkach odpadov a smernice o obaloch a
odpadoch z obalov a problematika obehovej ekonomiky.
Ministri životného prostredia sa v období slovenského predsedníctva stretli dvakrát:
- 29. – 30. septembra 2014 v Bratislave za účasti zástupcov z Bulharska a Rumunska.
Hlavnou témou rokovaní boli otázky zmeny klímy, čistého vzduchu a odpadu. S cieľom
vytvoriť platformu pre uľahčenie procesu a preklenúť spoločné záujmy a vytvoriť novú
dynamiku spolupráce krajín V4 s Francúzskom a Nemeckom, bola neformálna časť
diskusie rozšírená aj o zástupcov z Francúzska a Nemecka.
- 17. – 18. júna 2015 sa vo Vysokých Tatrách uskutočnila druhá schôdzka ministrov
krajín V4 za účasti zástupcov USA a podnikateľského sektora k problematike obehovej
ekonomiky, inováciám, ekologickým technológiám a ekologicky efektívnej ekonomike.
Okrem politickej diskusie sa uskutočnila aj diskusia so zástupcami podnikateľského
sektora, kde boli prezentované úspechy v kontexte ochrany životného prostredia a synergie
s hospodárskym rastom a priemyselnou konkurencieschopnosťou.
Výsledkom oboch ministeriálov bolo podpísanie spoločných vyhlásení. Pravidelne sa
zároveň organizovali aj ministerské rokovania krajín V4, resp. V4+ pred rokovaním
formálnych, resp. neformálnych Rád ministrov životného prostredia členských štátov EÚ
a iných podujatí, napr. na okraj Klimatického samitu na pôde OSN v New Yorku.
Na expertnej úrovni prebehli rokovania k ochrane prírody (24. apríl 2015, Bratislava)
a problematike vôd (29. apríl 2015, Bratislava), pričom v druhom prípade bol na základe
rokovania sfinalizovaný text „odporúčania“, ktorý má SR v úmysle predložiť na neformálne
rokovanie ministrov životného prostredia EÚ počas slovenského predsedníctva v EÚ.
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ZDRAVOTNÍCTVO
Kľúčovými témami, ktoré rezonovali v oblasti politiky zdravia a ktorým sa venovali
ministri zdravotníctva krajín V4, Chorvátska, Rakúska a Slovinska na svojom stretnutí
v dňoch 29. – 30. októbra 2014 v Bratislave, patrili fungovanie zdravotných systémov v
zúčastnených krajinách (primárna zdravotná starostlivosť, obnova zdravotníckej
infraštruktúry), európske zdravotnícke trendy v súvislosti so štrukturálnymi fondmi a
výskumom (využívanie štrukturálnych fondov v období rokov 2014 - 2020, spolupráca a
rozvoj v oblasti biomedicínskeho výskumu a vedy), ako aj európske ciele v oblasti
zdravotníctva (nariadenia v oblasti zdravotníckych pomôcok, ceny inovatívnych liečiv,
reexport liečiv, cezhraničné zdravotné ohrozenia, ebola, cezhraničná zdravotná starostlivosť).
Z expertných stretnutí sa uskutočnilo stretnutie na úrovni hlavných hygienikov krajín
V4 (22. - 23. apríl 2015, Bratislava) zamerané na výmenu skúseností v oblasti obezity
a ostatných neprenosných chronických ochorení, pripravenosť krajín V4 na vysoko virulentné
nákazy, situáciu v sledovaní stavu zdravia rómskej populácie v krajinách V4, a odborná
konferencia krajín V4+ s krajinami strednej a východnej Európy (27. - 28. máj 2015,
Bratislava) o prístupoch k reforme primárnej starostlivosti, regionálneho manažmentu
starostlivosti o pacienta, podpore prevencie zdravia, obnove infraštruktúry, dátovom
manažmente a výskume a inováciách v zdravotníctve.
SOCIÁLNE VECI
V oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí slovenské predsedníctvo nadviazalo na
predchádzajúce ciele zamerané na zmiernenie dopadov hospodárskej a finančnej krízy,
predovšetkým na posilňovanie rastu a zvyšovanie zamestnanosti, ako aj realizáciu opatrení
na podporu sociálnej inklúzie.
V záujme prezentácie spoločných záujmov a pozícií krajín V4 sa uskutočnilo pracovné
stretnutie ministrov práce a sociálnych vecí (28. apríl 2015, Oponice), ktorého hlavnými
témami boli situácia na trhu práce a v oblasti zamestnanosti. Okrem výmeny poznatkov o
konkrétnych opatreniach na podporu zamestnanosti bola pozornosť zameraná aj na možnosti
spolupráce pri znižovaní nezamestnanosti a zvyšovaní životnej úrovne obyvateľstva.
Predmetom rozhovorov boli aj opatrenia na boj proti nelegálnemu zamestnávaniu a nelegálnej
práci, či opatrenia na udržanie úrovne sociálno-ekonomickej kohézie.
Ako súčasť veľtrhu pracovných príležitostí Job Expo 2015 v Nitre (29. apríl 2015) sa
uskutočnila panelová diskusia „Nezamestnanosť mladých v krajinách V4“. Širšia odborná
i laická verejnosť sa oboznámila s pripravovanými zámermi i realizovanými aktivitami na
medzinárodnej úrovni v oblasti nezamestnanosti mladých, implementácie projektu Európskej
komisie „Záruky pre mladých“ a opätovného zavádzania systémov duálneho vzdelávania.
S cieľom prezentovať aktuálne otázky pracovného práva sa na medzinárodnej
konferencii „Výzvy pracovného práva v kontexte zachovania a zvyšovania zamestnanosti v
krajinách V4“ zišli 26. februára 2015 v Bratislave zástupcovia krajín V4, experti z Rakúska,
predstavitelia zamestnávateľov, podnikateľskej sféry, odbornej, akademickej obce a
odborových a mimovládnych organizácií.
V záujme posilnenia vzájomnej komunikácie a výmeny skúseností krajín V4
v špecifickej oblasti rodových politík bolo zorganizované odborné kolokvium pod názvom
„Rodová rovnosť v krajinách V4: Spoločné výzvy, spoločné riešenia?“(25. november 2014,
Bratislava). Podujatie zhodnotilo aktuálne otázky podpory rodovej rovnosti v zamestnaní,
možnosti zosúladenia rodinného a pracovného života žien, a rovnako sa zameralo na
problematiku ochrany pred domácim násilím a pomoci jeho obetiam.
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ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE
Za úspech v oblasti mládeže môžeme považovať podpis memoranda o podpore
vzájomnej spolupráce medzi mladými ľuďmi krajín V4 a Východného partnerstva3, ktoré
podpísali ministri zodpovední za oblasť mládeže príslušných krajín na stretnutí dňa 22. júna
2015 v Bratislave. S ohľadom na spoločnú históriu je prirodzené, že práve krajiny V4 môžu
pomôcť pri rozvoji demokratických procesov v krajinách Východného partnerstva podporou
spoločných projektov realizovaných mladými ľuďmi a takto im napomôcť navzájom spoznať
kultúru a tradície jednotlivých krajín V4. Popri ministerskom stretnutí prebehol pravidelný
seminár zameraný na prácu s mládežou, moderné trendy v práci s mládežou, hrozbu
zneužívania moderných technológii na radikalizáciu mládeže, moderné prístupy a využitie
metód neformálneho vzdelávania v práci s mládežou (22. – 23. jún 2015, Bratislava).
Spolupráca medzi krajinami V4 a Východného partnerstva bola podporená na expertnej
úrovni zorganizovaním seminára o dobrovoľníctve (8. – 9. október 2014, Praha), počas
ktorého sa dospelo k predbežnej dohode o spolupráci v oblasti podpory vysielania
a hosťovania znevýhodnených EDS dobrovoľníkov, a školením pre pracovníkov s mládežou
(21. – 27. jún 2016) zameraným na tému mládežníckych výmen v rámci programu Erasmus+.
Slovenské predsedníctvo nadviazalo na spoločný projekt krajín V4 a zorganizovalo 21.
zasadnutie riadiaceho výboru športových súťaží krajín V4 „Olympijské nádeje“
a konzultačné stretnutie expertov z krajín V4 a blízkeho regiónu (27. - 28. november 2014,
Bratislava), s cieľom podporiť nádejných športovcov z regiónu, a zároveň vymeniť si
poznatky a skúseností s partnermi z krajín V4, Litvy a Rakúska v súvislosti s nadchádzajúcim
predsedníctvom SR v EÚ. Príprava na predsedníctvo SR v EÚ, ako aj zlepšenie
koordinovaného postupu krajín V4 pri podpore spoločných záujmov a stanovísk v rámci
agendy športu na úrovni EÚ, rezonovala počas konzultácií expertov v dňoch 26. – 28. mája
2015 v Častej – Papierničke.
V rámci problematiky regionálneho školstva slovenské predsedníctvo zrealizovalo
konferenciu „Vzdelávanie – kľúč k integrácii“ (5. marec 2015) zameranú na otázky týkajúce
sa integrácie a inklúzie Rómov, predškolské vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia, povinnej školskej dochádzky a prijímania žiakov s ľahkým mentálnym
postihnutím. V dňoch 18. – 19. júna 2015 sa uskutočnil III. ročník medzinárodnej
konferencie vo formáte V4+Nemecko, Rakúsko k transformácii odborného vzdelávania,
ktorej výsledkom bolo prijatie spoločnej deklarácie.

PARLAMENTNÁ DIMENZIA
Slovenské predsedníctvo nadviazalo v oblasti parlamentnej dimenzie na predošlé
predsedníctva V4, počas ktorých bol všeobecne podporený záujem posilniť dialóg na úrovni
národných parlamentov. V dňoch 19. – 20. marca 2015 sa uskutočnila schôdzka predsedov
národných parlamentov krajín V4, ktorí v prijatej spoločnej deklarácii zdôraznili význam
medziparlamentnej spolupráce a parlamentnej diplomacie na multilaterálnej úrovni,
predovšetkým na úrovni EÚ. Významnou témou, ktorej sa parlamentné stretnutie venovalo,
bola digitálna agenda – element, ktorý si slovenské predsedníctvo zvolilo ako oblasť
rozšírenia vzájomnej spolupráce krajín V4, a zároveň aj ako jednu zo svojich priorít.
Počas slovenského predsedníctva sa konali aj rokovania viacerých parlamentných
výborov. Vôbec po prvýkrát sa uskutočnilo stretnutie výborov pre hospodárske záležitosti
národných parlamentov krajín V4, ako aj spoločné rokovanie zahraničných
3

Memorandum o spolupráci v oblasti mládeže medzi krajinami Vyšehradskej skupiny a Východného partnerstva
nepodpísal Azerbajdžan. Azerbajdžan však naďalej bude pokračovať v spolupráci vo formáte V4+krajiny
Východného partnerstva.
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a hospodárskych výborov (24. – 25. február 2015, Bratislava). Vo februári sa uskutočnilo
samostatné stretnutie členov zahraničných výborov zamerané na geopolitickú situáciu a
bezpečnostné hrozby v kontexte aktuálneho vývoja na Ukrajine, v Rusku a na Blízkom
Východe. V dňoch 3. – 4. júna 2015 sa v rámci konferencie „V4 Good Governance Forum“
stretli členovia výborov pre verejnú správu a regionálny rozvoj krajín V4. Na pravidelnej báze
rokovali aj výbory pre európske záležitosti (14. – 16. október 2014, Hérnádvécse, 14. – 15.
apríl 2015, Praha).
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Príloha č. 1: Vybrané spoločné dokumenty prijaté počas predsedníctva SR vo V4
1) Spoločné vyhlásenie zo summitu predsedov vlád krajín Vyšehradskej skupiny
(Bratislava, 19. jún 2015)
2) Tlačové vyhlásenie pri príležitosti summitu predsedov vlád Vyšehradskej skupiny (V4)
a prezidenta Francúzskej republiky (Bratislava, 19. jún 2015)
3) Spoločné vyhlásenie zo stretnutia predsedov vlád Vyšehradskej skupiny a prezidenta
Švajčiarskej konfederácie (Bratislava, 9. december 2014)
4) Bratislavská deklarácia predsedov vlád Vyšehradskej skupiny o prehĺbení obrannej
spolupráce (Bratislava, 9. december 2014)
5) Bratislavská deklarácia predsedov vlád krajín Vyšehradskej skupiny pre silnejšiu
spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku EÚ (Bratislava, jún 2015)
6) Spoločné vyhlásenie Vyšehradskej skupiny k západnému Balkánu (Bratislava, 31.
október 2014)
7) Spoločné vyhlásenie Vyšehradskej skupiny k Východnému partnerstvu (Bratislava, 15.
máj 2015)
8) Vyhlásenie spolupredsedov Slovenska a Dánska z 3. stretnutia ministrov zahraničných
vecí vyšehradských, severských a baltských štátov (Vysoké Tatry, 12. – 13. marec 2015)
9) Spoločné vyhlásenie ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny a Ukrajiny
(Kyjev, 16. december 2014)
10) Spoločné vyhlásenie ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny k Ukrajine (30.
október 2014)
11) Spoločné tlačové vyhlásenie zo stretnutia ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej
skupiny a Kórejskej republiky (17. júl 2014)
12) Spoločné komuniké ministrov obrany krajín Vyšehradskej skupiny (Tomášov, 23. apríl
2015)
13) Memorandum o spolupráci krajín Vyšehradskej
infraštruktúry (Žilina, 26. marec 2015)

skupiny

pri rozvoji

dopravnej

14) Spoločná deklarácia o potrebe posilnenia vzájomnej spolupráce v colnej a daňovej oblasti
(Bratislava, 13. – 14. november 2014)
15) Spoločné vyhlásenie členov vlád krajín Vyšehradskej skupiny, Slovinska a Chorvátska
zodpovedných za kohéznu politiku EÚ (Bratislava, 26. máj 2015)
16) Spoločné vyhlásenie z 21. stretnutia ministrov životného prostredia krajín Vyšehradskej
skupiny, Bulharskej republiky a Rumunska (Bratislava, 30. september 2014)
17) Spoločné vyhlásenie ministrov životného prostredia krajín Vyšehradskej skupiny
a zástupcu USA (Tatranská Lomnica, 18. jún 2015)
18) Spoločná deklarácia ministrov poľnohospodárstva Českej republiky, Maďarska, Poľska,
Slovenska, Bulharska, Rumunska a Slovinska k návrhu nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady EÚ o organických produktoch a ich označovania (Beladice, 7. október
2014)
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19) Spoločné vyhlásenie ministrov poľnohospodárstva Českej republiky, Maďarska, Poľska,
Slovenska, Bulharska, Rumunska a Slovinska k zlepšeniu postavenia farmárov v rámci
potravinového dodávateľského reťazca (Bratislava, 19. máj 2015)
20) Závery zo stretnutia ministrov V4 zodpovedných za energetiku (Bratislava, 21. november
2014)
21) Memorandum o spolupráci v oblasti mládeže medzi ministerstvami krajín V4 +
Východného partnerstva zodpovednými za oblasť mládeže (Bratislava, 22. jún 2015)
22) Protokol o spolupráci v oblasti cestovného ruchu medzi Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvom regionálneho rozvoja Českej
republiky, Ministerstvom pre národnú ekonomiku Maďarska a Ministerstvom športu
a turizmu Poľskej republiky (Vysoké Tatry, 17. – 18. február 2015)
23) Komuniké z 25. zasadnutia ministrov zodpovedných za oblasť kultúry krajín
Vyšehradskej skupiny (Bratislava, 19. jún 2015)
24) Spoločná pozícia Vyšehradskej skupiny rozšírená o Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko
k aktuálnemu vývoju v procese FOREST EUROOPE / legálne zaväzujúca dohoda
o lesoch v Európe (Madrid, 21. – 22. marec 2015)
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Príloha č. 2: Prehľad vybraných hlavných podujatí a aktivít verejnej diplomacie
organizovaných zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí
Investičný seminár Bank of Tokyo Mitsubishi o investičnom
a podnikateľskom prostredí v krajinách V4 pre klientov
banky.
7. júl 2014, Budapešť
Podujatie pri príležitosti začiatku predsedníctva SR vo V4 za
účasti ministra zahraničných vecí Maďarska a veľvyslancov
krajín V4.
15. júl 2014, Brusel
Pracovný obed s GR SEZA MZV BE Francois Roux + VZÚ
V4.
8. august 2014, Madrid
Pracovný obed VZÚ a ZVZÚ V4 pri príležitosti prevzatia SK
PRES V4.
4. september 2014, Sanok
Slávnostný koncert laureátov Medzinárodného klavírneho
fóra pri príležitosti prevzatia predsedníctva Slovenskej
republiky vo V4.
8. september 2014, Tel Aviv Pracovné stretnutie veľvyslancov krajín V4 a Ramalláhu.
9. september 2014, Oslo
Informácia pre členské krajiny EÚ v rámci HoMS o cieľoch
a prioritách predsedníctva SR vo V4.
12. september 2014, Astana Prednáška pre študentov KAZGU Astana na tému:
,,Predsedníctvo Slovenskej republiky vo Vyšehradskej
štvorke‟.
17. september 2014, Dillí
Fotografická výstava ,,Nežná revolúcia‟ k 25. výročiu pádu
komunizmu.
18. – 19.9.2014, Mexico City Politické konzultácie generálnych riaditeľov ministerstiev
zahraničných vecí V4 s Mexico City spojená s prezentáciou
pre akademickú obec, rezorty a mimovládne organizácie.
19. september 2014, Paríž
Koncert Moyzesovho kvarteta – kultúrny podnik pri
príležitosti otvorenia predsedníctva SR vo V4.
25.9.2014, Rotterdam
Konferencia ,,V4 Startups in the Netherlandsˮ.
26.9.2014, Záhreb
Predstavenie priorít SK PRES V4 na MZVEZ ChR u GR
(ŠTAT) Hrvoje Marušića.
29.9.2014, Kyjev
Investičný seminár ,,Slovensko – centrum Európy a biznisu.
Podnikajme v SR‟.
September 2014, Ľubľana
Pracovný obed so zahraničnopolitickým poradcom prezidenta
SI M. Makovcom.
September 2014, Haag
V4 Film Festival v Českom kultúrnom centre v meste
Rotterdam – prezentácia slovenského filmu Slepé lásky.
2. október, Atény
Koncert a kolektívna výstava pri príležitosti predsedníctva
SR vo V4.
2. – 3.10.2014,
U.S. Central Europe Strategy Forum.
Washington D.C.
3. október 2014, Štokholm
Koncert pri príležitosti SK PRES vo V4 pod názvom ,,18
strún Vyšehradu‟.
7. október, Uppsala
Diskusný seminár krajín V4 k 25. výročiu pádu železnej
opony s účasťou predsedu ZV NR SR.
8. – 10.10. 2014, Atény
Prezentácia V4 na Kréte. Ekonomicko – prezentačná misia
krajín V4 organizované ZÚ SR v Aténach.
júl 2014, Tokio
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9. október 2014, Kodaň

10. október 2014, Praha
13. október 2014, Varšava
16. október 2014, Sarajevo
18. – 19.10.2014, Jakarta
21. október 2014, Astana
22. október 2014, Vatikán
24. október 2014, Peking
Október/november 2014,
Paríž
3. november 2014, Dublin

ZÚ v spolupráci so ZÚ V4 pripravil spoločnú prezentáciu
s názvom ,,Dvadsaťpäť rokov od pádu komunizmu v strednej
Európe‟ na najväčšej dánskej univerzite v Aarhuse.
Koncert Visegrad Cello Quartet.
Koncert zrakovo postihnutých spevákov z krajín V4 ,,Spojila
nás hudba‟.
Spoločná recepcia k štátnym sviatkom V4 v Sarajeve.
Výstava cestovného ruchu a kultúry ,,Destination Europeˮ.
Pracovný obed veľvyslancov V4+1 na základe iniciatívy
predsedníctva SR vo V4.
Pracovný obed veľvyslancov V4 a zástupcov Rímskej kúrie.
Seminár SARIO o investičných možnostiach v SR a v
krajinách V4
Projekt ,,kino Višegrád‟ - film: Krok do tmy.

,,MEET SKˮ - Stretnutie so zástupcami slovenských START
UP-ov za účasti ŠTAT MH SR a zástupcov z krajín V4.
4. november 2014, Paríž
Východoeurópske a balkánske politiky EÚ z pohľadu
Francúzska – pracovné raňajky diplomatov ZÚ V4
a MZVaMR FR.
4. – 6.11.2014, Dublin
Prezentácia SK V4 PRES na WEB SUMMIT.
5. november 2014, Haag
Seminár/panelová diskusia k 25. výročiu revolučných zmien
v novembri 1989.
5. november 2014, Moskva Stretnutie ZVZÚ Vyšehradskej štvorky a Baltskej trojky
s profesorom Ekonomickej univerzity A. Portanským na
tému vzťahov EÚ a Ruska.
6. november 2014, Madrid
Podnikateľský deň V4 v Málage (Andalúzia) zorganizovaný
v spolupráci s HK SR v Málage a Obchodnou, priemyselnou
a plavebnou komorou Málaga.
7. – 8. november 2014, Paríž ,,70. Výročie Slovenského národného povstania‟ medzinárodná vedecká konferencia.
9. – 11.11.2014, Skopje
Pracovná návšteva výkonnej riaditeľky MVF, prednášky na
pôde MZV MK a na Univerzite sv. Cyrila a Metoda.
10. november 2014, Budapešť ,,Minulosť v nás‟ - Konferencia o reflexii minulosti
v literatúre krajín strednej Európy.
11.11.2014, Buenos Aires
Konferencia na tému Vyšehradská skupina a predsedníctvo
Slovenskej republiky 2014/2015, pripravená ZÚ SR
a Katedrou Európskej únie Univerzity ekonomických
a sociálnych vied v Buenos Aires.
15. november 2014, Kodaň
,,Slovenský deň v Dánsku‟.
17. november 2014, Jakarta Spoločensko-kultúrne podujatie k 25. výročiu Nežnej
revolúcie.
18. november 2014, Skopje Pripomenutie si 25. výročia demokratických zmien
v krajinách V4 vernisážou panelovej výstavy ,,Nežná
revolúcia‟.
18. november 2014, Praha
Literárny večer – stretnutie s autormi V4.
18. november 2014, Podgorica Pracovný obed VZÚ V4 s významnými novinármi
a predstaviteľmi médií v ČH.
19. november 2014, Viedeň Seminár o podpore malých a stredných podnikov fungujúcich
v Bratislave v spolupráci krajín V4 a JETRO Office.
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Výstava a oslava 25. výročia ,,Nežnej revolúcie‟ v spolupráci
so VV ČR v rámci slovenského predsedníctva vo V4.
22. november 2014, Krakov Seminár pod názvom ,,Forum for Visegradˮ.
22. november 2014, Riga
Spoločný obed veľvyslancov V4 ku koordinácii spoločných
podujatí a prezentácie priorít V4 počas predsedníctva
Lotyšska v Rade EÚ.
23. – 28.11.2014, Káhira
Výstava k 25. výročiu revolučných udalostí v krajinách V4.
24. november 2014, Skopje Výročný pracovný obed titulárov V4 s prezidentom Gjorge
Ivanovom.
25. november 2014, Vatikán Výstava ,,25. výročie Nežnej revolúcie‟.
25. november 2014, Dillí
Pracovná večera veľvyslancov V4 s veľvyslancom EÚ v Indii
a zástupcom odboru strednej Európy MZV Indie.
26. november 2014, Budapešť Galakoncert pri príležitosti 25. výročia pádu železnej opony
a predsedníctva SR vo V4.
28. november 2014, Madrid Pracovný obed VZÚ V4 s delegátom katalánskej vlády
Josepom Maríou Boschom – aktuálna vnútropolitická situácia
v Katalánsku.
30. november 2014, Betlehem Prezentácia krajín V4 na 18. vianočnom charitatívnom trhu
v Betleheme.
November 2014, Tokio
Koncert Vyšehradského džezového kvarteta, iniciovaný ZÚ
Tokio a spoluorganizovaný ZÚ krajín V4, súčasť Roku
výmen medzi V4 a Japonskom.
November 2014, Kuvajt
Spoločenský podnik pre veľvyslancov krajín V4.
3. december 2014, Rabat
Pracovný obed, informovanie partnerov o prioritách SK V4
PRES, rokovanie o spoločných aktivitách v Maroku
a o rozvoji vzťahov krajín regiónu s Marokom.
4. december 2014, Varšava
Konferencia na tému ,,Skúsenosť krajín V4 s procesom
tranzície: v čom sa môže poučiť Kórejský polostrov?ˮ.
Podujatie
organizované
Poľským
inštitútom
pre
medzinárodné záležitosti, MZV PR, ZÚ Kórey a ZÚ SR.
4. december 2014, Rím
Seminár ,,Central European Identity: Chimera, or Vision?‟.
4. december 2014, Lisabon
Pracovný obed VZÚ V4 so štátnym tajomníkom MZV PT
venovaný aktuálnym európskym témam a možnostiam
spolupráce V4+Portugalsko.
6. december 2014, Riga
Tradičný spoločný stánok V4 počas charitatívneho
vianočného bazáru.
10. – 11.12.2014, Ankara
Rokovanie o spolupráci V4+Turecko.
17. december 2014, Moskva Okrúhly stôl venovaný 25. výročiu politicko-spoločenských
vied v strednej Európe spoluorganizovaný s Inštitútom
Európy Ruskej akadémie vied.
18. december 2014, Záhreb Vianočný koncert SK V4 PRES umeleckého telesa ,,14 strún
Vyšehradu‟.
December 2014, Tokio
Vianočný koncert spoločností priateľstva s krajinami V4
organizovaný
Japonsko-slovenskou
spoločnosťou
v spolupráci so ZÚ Tokio, príspevok k aktivitám Roku
výmen medzi V4 a Japonskom.
13. január 2015, Praha
Pracovné stretnutie veľvyslancov V4, Nemecka a Rakúska
s ministrom ZV ČR.
20. november 2014, Dublin
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Neformálne stretnutie politických riaditeľov V4 a spojeného
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na pôde ZÚ
Riga.
20. január 2015, Rím
Slávnostné vyhodnotenie projektu ,,10 rokov vstupu do EÚ –
od rozšírenia k jednote: 10 rokov spoločne v EÚ‟.
23. – 24. január 2015, Dublin Prezentácia SK PRES V4 na Holiday World Show.
26. – 29. január 2015,
Filmový festival krajín V4 v Betleheme.
Tel Aviv
29. január 2015, Berlín
Slávnostný novoročný koncert V4 – projekt Inakô, hudobnotanečné vystúpenie slovenskej world music skupiny Banda
a tanečnej skupiny Credance.
29. január 2015, Kyjev
V4+Nemecko, rokovanie ministra energetiky a uhoľného
priemyslu UA s veľvyslancami V4 k otázkam energetickej
stratégii UA.
3. február 2015, Sarajevo
Pracovný obed VZÚ V4 s námestníčkou ministra ZV BaH p.
Anou Trišič-Babić.
5. február 2015, Užhorod
Verejná prezentácia zborníka vystúpení na konferencii
organizovanej Inštitútom strategických štúdií v spolupráci
s GK SR v Užhorode.
5. február 2015, Berlín
Kolokvium nadácie sv. Vojtecha (Adalbert Stiftung)
o impulzoch z krajín V4 k pádu Berlínskeho múru a iniciatíva
na zriadenie pamätníka.
6. február 2015, Paríž
Európske politiky, vzťahy FR s krajinami V4 – pracovné
raňajky veľvyslancov V4 v Paríži s riaditeľom sekcie EÚ na
MZV FR Pierrom Levym.
9. február 2015, Brazília
Pracovné raňajky VZÚ V4 so sídlom v Brazílii.
10. február 2015, Tokio
Druhá študentská konferencia vo formáte V4 a Japonsko na
tému Spolužitie v ére globalizácie na Josai International
University.
10.2. – 30.05.2015, Jakarta
Postgraduálny kurz V4 ,,Visegrad Countries: People, State
and Politics‟ na Indonézskej univerzite v Jakarte.
11. február 2015, Soul
Pracovný obed veľvyslancov krajín V4 v Soule s GR sekcie
pre európske záležitosti MVZ Kórejskej republiky Ha Taeyoukom.
12. február 2015, Belehrad
Pracovný obed veľvyslancov V4 zorganizovaný ZÚ SR.
12. február 2015, Kyjev
Pracovné stretnutie predstaviteľov OECD zamerané na
predstavenie projektov a programov OECD na Ukrajine.
15. február 2015, Káhira
Diskusný večer s literátmi a politológmi krajín V4 na tému:
Kultúrna identita SVE 25 rokov po páde Berlínskeho múra.
16. február 2015, Káhira
Stretnutie hostí zo štátov V4 s vedením denníka Al Ahram.
17. február 2015, Londýn
Pracovné raňajky V4+ s tímom MZV UK pre reformu EÚ.
26. február 2015, Sofia
Seminár ,,V4 zdieľa s Bulharskom skúsenosti v oblasti
elektronickej štátnej správyˮ.
26. február 2015, Nairobi
Pracovný obed veľvyslancov Vyšehradskej skupiny (V4).
27. február 2015, Haag
Vystúpenie kvarteta ,,18 strún Vyšehradu‟, spojené
s oslavami 22. výročia nezávislosti Slovenskej republiky
a aktuálneho slovenského predsedníctva V4.
27. február 2015, Pretória
Videokonferencia
o podnikateľskom
prostredí,
podnikateľských a investičných príležitostiach v krajinách V4
v spolupráci s Nelson Mandela Bay Chamber of Commerce.
15. január 2015, Riga
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Prednáška VZÚ Madrid na pôde Inštitútu pre medzinárodné
otázky a zahraničnú politiku (INCIPE) na tému ,,Dynamický
Vyšehrad a slovenské predsedníctvo vo V4 2014/2015‟.
3. marec 2015, Dillí
Medzinárodný seminár ,,India and Central Europeˮ na pôde
Javaharlal Nehru University.
5. marec 2015, Madrid
Pracovný obed VZÚ V4 s GR POLS MZV ES Enrique
Morom.
8. marec 2015, Káhira
Pracovný seminár pod názvom ,,Vyšehradské krajiny
v Egypte a Mašrekuˮ, organizovaný na základe grantu
z MVF.
9. marec 2015, New York
Stretnutie predstaviteľov krajín V4 v NY organizované GK
NY.
11. marec 2015, Tokio
Seminár V4 + Japonsko o vede a technológiách.
Organizátormi boli MZVaEZ SR, ZU Japonska, ZU SR
v Tokiu v spolupráci s Josai univerzitou.
13. marec 2015, Madrid
Beseda: ,,Stredná Európa po 25 rokoch‟.
16. marec 2015, Soul
Spolupráca univerzít V4 + KR.
16. marec 2015, Nikózia
Výročné
zasadnutie
Slovensko-cyperskej
obchodnej
asociácie v priestoroch umeleckej nadácie ,,The Shoe
Factory‟.
17. marec 2015, Bangkok
Ministerstvo obchodu Thajska zorganizovalo v spolupráci
s veľvyslancami krajín V4 biznis fórum ,,Deň strednej
Európy 2015ˮ.
18. marec 2015, Berlín
Koncert V4 a Japonsko v Berlíne.
18. marec 2015, Štokholm
Pracovné stretnutie na ZÚ Štokholm v rámci predsedníctva
SR vo V4 – pracovné raňajky V4+B3.
22. – 25. marec 2015, Káhira Výstava poštových známok štátov V4.
23. marec 2015, Helsinki
Konferencia ,,Security and insecurity in Europe: Drivers and
Policies‟.
24. marec 2015, Budapešť
Panelová diskusia ,,Digital Roadmap for the V4‟
zorganizovaná v spolupráci Central European Policy
Institute.
24. marec 2015, Rím
Taliansko-slovenské konzorcium pre energetický priemysel
v spolupráci s MVF, Ministerstvom zdravotníctva IT,
spoločnosťou NUCLECO a ZÚ SR v Ríme zorganizovali
expertný seminár na tému ,,Odstraňovanie rádioaktívneho
medicínskeho odpadu‟.
25. marec 2015, Štokholm
Pracovný obed veľvyslancov krajín V4 s GR sekcie MZV SE
pre SVE Michaelou Kumlinovou Granitovou.
26. marec 2015, Haag
Pod záštitou SK PRES sa vo formáte V4 + DE uskutočnila
panelová diskusia pod názvom ,,One Year after Majdan –
Central European views on situation in Ukraine‟.
26. – 27.3.2015, Bukurešť
Medzinárodná študentská konferencia V4 + Rumunsko
v Bukurešti.
Marec 2015, Varšava
Pracovná večera veľvyslancov V4 so štátnou podtajomníčkou
MZV PR H. Mościckou-Dendys.
Marec 2015, Ľubľana
Pracovný obed so zahraničnopolitickým poradcom prezidenta
SI M. Makovcom, národným koordinátorom SI pre V4 S.
Vidovičom a ŠTAT ÚV SI pre európske a zahraničné
záležitosti J. Lenarčičom.
3. marec 2015, Madrid
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Marec 2015, Tokio

Seminár k vedecko-výskumnej spolupráci medzi krajinami
V4 a Japonskom, organizovaný MZV Japonska v spolupráci
so ZÚ krajín V4 – koordinácia V4 účasti zo strany ZÚ Tokio.
2. apríl 2015, Ľubľana
Pracovný obed VZÚ V4 s predsedom Štátneho zhromaždenia
SI M. Brglezom.
7. apríl 2015, Nairobi
Stretnutie
veľvyslancov
V4
s kenskými
rezortmi
zahraničných vecí a východoafrických záležitostí.
9. apríla 2015, Haag
Stretnutie krajín V4 a Beneluxu iniciované predsedníckymi
krajinami V4 (SK) a Beneluxu (BE) s cieľom rozšíriť
vzájomnú spoluprácu.
13. apríl 2015, Vilnius
Spoločný obed veľvyslancov V4, prezentácia priorít SR
v oblasti Energetickej únie a spoločných záujmov počas
nadchádzajúceho summitu východného partnerstva.
14. apríl 2015, Jakarta
Prednáška VZÚ na Indonézskej univerzite v rámci
postgraduálneho kurzu V4 ,,Visegrad Countries: People,
State and Politics‟.
14.4. – 5.5.2015, Washington Premietanie filmu slovenského režiséra J. Jakubiska
,,Bathory“ v rámci 4. ročníka filmového festivalu ZÚ krajín
V4.
15. apríl 2015, Uppsala
Večera veľvyslancov krajín V4 s guvernérom Uppsalského
kraja Petrom Egardtom.
15. apríl 2015, Peking
Prezentácia na veľtrhu turistického ruchu China Outbound
Travel and Market (COTTM).
17. apríl 2015, Astana
Pracovný obed diplomatov zodpovedných za ekonomické
vzťahy vo formáte V4+1.
19. – 21. apríl, Kyjev
Spoluorganizácia podujatia v rámci projektu tzv. Roadshow
za účasti štátnych tajomníkov MZV krajín V4 + UA
v Černigove k téme decentralizácie.
21. – 23. apríl 2015, Washington V4 Startups Heading for Silicon Valley.
21. – 24. apríl 2015, Madrid Filmový festival V4 ,,Pasado común, futuro compartido‟.
(Spoločná minulosť, zdieľaná budúcnosť).
22. apríl 2015, Budapešť
Koncert Vyšehradského violončelového kvarteta.
23. apríl 2015, Viedeň
Pracovný obed veľvyslancov V4 vo Viedni s riaditeľom
kancelárie rakúskeho prezidenta H. Freudenschussom.
24. apríl 2015, Skopje
Pracovné raňajky titulárov V4 s ministrom zahraničných vecí
N. Popoským v rámci prvých ,,Dní slovenskej gastronómie v
Macedónsku‟.
24. apríl 2015, Tel Aviv
Pracovný obed vedúcich styčných úradov V4 v PA.
28. apríl 2015, Zaragoza
Ekonomická prezentácia krajín V4 v rámci IV.
medzinárodného samitu podnikateľov a živnostníkov
v priestoroch sídla Zaragózskej provinčnej vlády.
28. apríl 2015, Budapešť
Vystúpenie a účasť VZÚ SR na medzinárodnom podujatí
venovanom významu V4.
30. apríl 2015, Bern
Pracovné stretnutie s generálnou riaditeľkou európskej sekcie
MZV CH k ,,follow-upˮ k summitu V4+CH.
3. – 5. máj 2015, Kišiňov
Pracovná návšteva výkonnej riaditeľky MVF v Moldavsku.
6. – 7. máj 2015, Podgorica Konzultácie generálnych riaditeľov politických sekcií
ministerstiev zahraničných vecí krajín V4.
7. máj 2015, Rím
Medzinárodná
konferencia
o programe
a cieľoch
Vyšehradského zoskupenia na tému ,,V4 and the EU
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integration: Challanges and Opportunities of Regional
Cooperation‟ na pôde Fakulty politických vied.
7. – 10. máj 2015, Tanger
Literárne podujatie V4 v rámci 19. ročníka Medzinárodného
salónu kníh.
8. máj 2015, Tallin
Spoločný prezentačný stánok V4 na oslavách Dňa Európy.
9. máj 2015, Ankara
Spoločný informačno-propagačný stánok v rámci Dňa
Európy 2015 usporiadaný delegáciou EÚ v Ankare.
12. máj 2015, Sarajevo
Pracovné stretnutie VZÚ V4 s N. Lovrenovičom, predsedom
výboru pre európsku integráciu parlamentu BaH.
12. – 25. máj 2015, Oslo
Výstava ,,Ako Stredná Európa pomáha svetu‟.
13. máj 2015, Madrid
Beseda: ,,Stredná Európa po 25 rokoch‟ v sídle európskych
inštitúcií v Madride o skúsenostiach z prechodu k demokracii
a európskej integrácie za účasti europoslancov a významných
španielskych politických predstaviteľov.
14. máj 2015, Istanbul
Slávnostné otvorenie Slovensko – tureckého permanentného
fóra pre vedu, inovácie a obchod na univerzite BILGI.
14. máj 2015, Soul
Konzultácie k spolupráci V4+KR na novom Programe
zdieľania znalostí (Knowledge Sharing Programme).
14. máj 2015, Bangkok
Otvorenie dňa V4 na Chulalongkorn University.
16. máj 2015, Šanghaj
Podujatie International Shanghai Goulash Day za aktívnej
účasti zástupcov slovenskej, českej, poľskej, maďarskej,
britskej a holandskej komunity žijúcej v Šanghaji.
18.5. – 19.7.2015, Taiwan
Filmový festival krajín V4 v 12 mestách na Taiwane.
19. máj 2015, Helsinki
Startup-ový okrúhly stôl na ZÚ Helsinki.
20. máj 2015, Astana
Vystúpenie na turistickom workshope V4: ,,Európska
štvorka, jedna melódia‟.
21. máj 2015, Riga
Stretnutie krajín V4, Rumunska a Bulharska k podpisu
spoločnej ministerskej deklarácie k podpore projektu
Eastring.
22. máj 2015, Londýn
V4 garden party na ZÚ Londýn. Stretnutie zastupiteľských
úradov V4 + Rakúsko a Slovinsko.
24. máj 2015, Pretória
Koncert komorného dua pri príležitosti predsedníctva SR vo
V4.
28. máj 2014, Miskolc
Slovenský deň – organizovaný ZÚ Budapešť v spolupráci
s GK v Békešskej Čabe, so Slovenským inštitútom a SACR.
28. máj 2014, Kapské Mesto Konzultačný deň V4 pre podnikateľov z provincie
Západného Kapska, organizované v spolupráci s Cape
Chamber of Commerce and Industry.
Máj 2015, Sofia
V4 koncert – ,,18 strún Vyšehradskej skupiny‟,
2. – 3. jún 2015, Štokholm
Návšteva titulárov krajín V4 v švédskom kraji Västerbotten.
4. jún 2015, Rím
Slávnostný galakoncert ,,18 strún Vyšehradskej skupiny‟.
4. jún 2015, Durban
Podnikateľské fórum V4 v Durbane v spolupráci s Trade and
Investment Kwa-Zulu Natal.
4. – 5.6.2015, Washington D.C. Konzultácie riaditeľov odborov analýz ministerstiev
zahraničných vecí vo formáte V4+USA.
5. jún 2015, Washington D.C. Diskusia na tému: ,,The Ukraine Crisis: A Test for
Visegrád‟.
5. jún 2015, Madrid
Literárne podujatie V4 ,,Pasado Común, Futuro Compartido‟
organizované v spolupráci s veľvyslanectvami ČR, PR
a Maďarska s podporou Literárneho informačného centra.
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8. jún 2015, Kodaň
8. jún 2015, Taipei
10. jún 2015, Soul

Koncert Vyšehradského violončelového kvarteta.
Pracovný obed na úrovni V4.
Pracovný obed organizovaný poradcom Korea Development
Institute (KDI) Ho Jin Lee k otázkam spolupráce V4 + KR na
projekte Knowledge Sharing Program.
10. jún 2015, Tripolis
Spoločná návšteva veľvyslancov krajín V4 na Peloponéz.
11. jún 2015, Rím
Pracovný obed vo formáte V4 s novým generálnym
riaditeľom sekcie európskych záležitostí MVZaES IT
Giuseppe Buccino Grimaldim.
11. jún 2015, Káhira
Konzultácie politických riaditeľov MVZ štátov V4 s MZV
Egypta.
11. jún 2015, Bern
Kultúrna prezentácia V4/koncert V4 v Yehudi Menuhim
Forum – vystúpenie hudobného kvarteta – ,,18 strún‟.
11. jún 2015, Witbank
Podnikateľské fórum V4 v meste Witbank v provincii
Mpumalanga organizované v spolupráci s Mpumalanga
Economic Gowth Agency.
12. jún 2015, Astana
stretnutie ZV ZÚ krajín V4 a zástupcov Koordinačnej
kancelárie pre Strednú Áziu Medzinárodnej organizácie pre
migráciu.
17. jún 2015, Štokholm
Pracovný obed veľvyslancov krajín V4 s Annikou
Söderovou, štátnou tajomníčkou MZV SE.
22. jún 2015, Budapešť
University of Pannonia, Kőszeg Centre (Summer University),
vystúpenie a účasť veľvyslanca SR v paneli venovanom
stredoeurópskej / V4 spolupráci.
23. jún 2015, Berlín
operný galakoncert na záver SK V4 PRES.
23. jún 2015, Vatikán
Koncert zhudobneného diela Proglas.
23. jún 2015, Nikózia
Seminár o perspektívach spolupráce v oblasti startup-ov.
24. – 26.6.2015, Dublin
Festival filmov z krajín V4 pod názvom Fantastic V4.
25. jún 2015, Viedeň
Slávnostný koncert pri príležitosti ukončenia predsedníctva
SR vo V4 v spolupráci s SI Viedeň.
25. jún 2015, Kyjev
Prezentácia
slovensko-ukrajinského
reverzu
počas
Medzinárodnej energetickej konferencie KERI IEC 2015
s účasťou predstaviteľov V4 + Ukrajina, Moldavska
a Rumunska.
26. jún 2015, New York
Koncert v New Yorku pri príležitosti ukončenia
predsedníctva SR vo V4.
29. jún 2015, Praha
Pracovné stretnutie veľvyslancov V4, Holandska, Nemecka,
V. Británie, Španielska, Holandska, Nórska a Číny
s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR J.
Hamáčkom.
30. jún 2015, Moskva
Okrúhly stôl venovaný vzťahom Ruska a V4 na tému
,,Vyšehradská Európa a Rusko‟ organizovaný ZÚ Moskva
v spolupráci s Ruskou radou pre medzinárodné vzťahy
a Inštitútom Európy Ruskej akadémie vied.
30. jún 2015, Washington D.C.
Pracovný obed diplomatov krajín V4 zodpovedných za
obchod, ekonomiku a inovácie s cieľom zhodnotenia aktivít
počas slovenského predsedníctva v ekonomickej oblasti
v USA.
30. jún 2015, Riga
Výstava ,,Ako stredná Európa pomáha svetu spojená
s oficiálnym ukončením SK V4 PRES.
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30. jún 2015, Soul
Jún 2015, Sofia

Jún 2015, Tirana
1. júl 2015, Varšava
1. – 2.7.2015, Mníchov

Pracovný obed veľvyslancov V4 s námestníkom Kim HongKyunom.
Stretnutie V4 partnerov o aktuálnej situácii v oblasti migrácie
s ohľadom na nadchádzajúce rokovanie ER a energetika
v BG.
Konzultácie ZÚ Tirana s MZV Albánska o vytvorení západobalkánskeho fondu.
Pracovný obed pri príležitosti ukončenia predsedníctva SR vo
V4.
Konzultácie expertov krajín V4 s bavorskými partnermi
v spolupráci s Remeselníckou komorou Dolného Bavorska
a Horného Falcka.
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