
Vážené čitateľky a čitatelia prvého vydania Občasníka SK PRES

Ako minister fi nancií sa často opieram o prognózy, odhady či možné scenáre. 
Všetky predstavujú  očakávania toho, ako sa budú veci vyvíjať, každé je viac 

či menej pravdepodobné. Je vlastne len málo vecí, ktoré môžem považovať 
za „isté“. Jednou z nich je aj naše predsedníctvo v Rade Európskej únie v druhej 

polovici roka 2016. Prvý raz od nášho vstupu budeme kormidelníkom, ktorý 
ako hovoria tí, ktorí už loď pod vlajkou EÚ kormidlovali, neurčuje smer jej plavby, 
ale určuje rýchlosť, akou sa bude v rozličných vodách plaviť. Vo vzťahu k agende 
Rady ECOFIN, ktorej minister fi nancií predsedá, to znamená rozhodovať o tom, 

akým tempom sa bude prijímať nová legislatíva napr. v oblasti boja proti 
daňovým únikom, fi škálnej disciplíny či fi nančného trhu. 

S nástupom novej Európskej komisie, o ktorej zložení sa v týchto dňoch 
rozhoduje, sa spájajú aj mnohé očakávania ohľadom jej budúceho smerovania. 
Výzvy po prehlbovaní integrácie vrátane dobudovania menovej a hospodárskej 
únie, sú často prehlušované tými, ktorí chcú menej Európy. Zjednotená Európa 

je pri prijímaní rozhodnutí často rozkrojená na rôzne bloky krajín s úplne 
protichodnými záujmami. Ak si myslíte, že píšem o veľkej politike, mýlite sa. 

Každý predseda pracovnej skupiny či výboru Rady, teda určite aj niekto z Vás, 
ktorí čítate tieto riadky, bude konfrontovaný s týmito javmi. Práve od schopnosti 

ich v rozumnej miere kontrolovať bude závisieť to, ako vo svojej roli obstojí. 

Predsedníctva sú často označované buď prívlastkom „vizionár“ alebo 
„technokrat“. Niektoré členské krajiny sa chcú na konci svojho predsedníctva 

pochváliť veľkým počtom uzavretých legislatívnych návrhov, iné chcú vtlačiť Únii 
pečať prelomových rozhodnutí. Myslím si, že Slovensko a teda aj Ministerstvo 

fi nancií by si mali osvojiť niečo z oboch prístupov – mali by sme mať svoj „sen“, 
ale súčasne stáť pevne na zemi a odviesť poctivú prácu na úrovni pracovných 

skupín a výborov Rady. Prípravy na predsedníctvo už začali a z tohto čísla 
Občasníka sa o nich dozviete viac. Naše predsedníctvo bude však len tak dobré, 

ako kvalitní budú ľudia, ktorí sa budú na ňom podieľať – odborne aj ľudsky. 
Niektorí z nás môžu mať obavy, ako tú výzvu zvládneme, a možno sa chcú 

držať tak trocha „bokom“, pre tých ale aj nás ostatných ponúkam inšpiráciu 
od  súčasného amerického prozaika Neala Shustermana 

„Je lepšie byť hoc čo i len trocha úspešným ako úplne neužitočným“. 

Peter Kažimír
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Do Vašich schránok bolo doručené prvé číslo Občasníka SK PRES – 

veríme, že ho po rýchlom prehliadnutí nepresuniete do priečinka 

nevyžiadanej pošty. Občasník však nie je ani „povinným“ čítaním. 

Je určený pre každého, kto sa zaujíma o projekt SK PRES – projekt, ktorý, 

ako sa píše v jednom z ponúkaných rozhovorov, sa už nikdy v budúcnosti 

nezopakuje – predsedať Rade EÚ po prvýkrát budeme len raz. 

Našou ambíciou je, aby Občasník vyšiel vždy vtedy, keď Vám budeme môcť 

sprostredkovať veľa nových a zaujímavých informácií o SK PRES. 

V rubrike Aktuálne o SK PRES sa dozviete, ako postupujú prípravy MF SR 

na SK PRES, čo sme už urobili, aké nové skúsenosti sme získali, či akým 

problémom čelíme. Našim partnerom z predsedníckeho Tria – Holandsku 

a Malte - je venovaná rubrika Predsednícke Trio. Postupne Vám v nej 

predstavíme tieto krajiny nielen z pohľadu agendy rezortov fi nancií, 

ale aj ich kultúru, históriu či súčasné dianie očami tých, ktorí ich dôverne 

poznajú. Nie je prehnaným konštatovaním, že predsedníctvo sa viac či menej 

dotkne každého zamestnanca MF SR. Sú však medzi nami takí, ktorí budú 

stáť v prvej línií či vyjadrené menej „bojovne“ sedieť za rokovacím stolom 

v Bruseli. Práve o nich bude naša rubrika Tri otázky trom aktérom SK PRES. 

Pre tých, ktorí spájajú čítanie aj s relaxom, je určený Kvíz a rubrika 

Viete-neviete. Výhľad na to, čo nás v najbližšej dobe čaká a čo bude tvoriť 

obsah ďalšieho vydania Občasníka, ponúka rubrika 

Koordinátor SK PRES dáva do pozornosti.  

Ak sa po prečítaní tohto čísla budú, milí naši čitatelia, aspoň niektorí 

z Vás tešiť na jeho ďalšie vydanie, práca, ktorú sme na tento „miniprojekt“ 

vynaložili, mala svoj význam. A ak sa medzi vami nájdu aj takí, ktorí by chceli 

obsah ďalších vydaní Občasníka SK PRES tvoriť spolu s nami alebo majú 

nápady, ako ho skvalitniť, budeme sa tešiť na ich e-mail či telefonát. 

                                                                                                                                                      

Redakčná rada  
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Sekcia medzinárodných vzťahov 
spolu s Osobným úradom zorganizovali 
na jar tohto roku sériu prednášok 
pre zamestnancov MF SR venovanú SK PRES. 

MF SR začalo intenzívnu prípravu 

na SK PRES už koncom minulého 

roka. Niekomu sa môže zdať, 

že berúc do úvahy termín nášho 

predsedníctva – druhý polrok 

r. 2016 - ide o príliš skorý začiatok 

príprav. Skúsenosti nových 

členských štátov EÚ, napríklad 

Maďarska či Litvy, ktoré rovnako 

ako Slovensko predsedali Rade EÚ 

po prvý raz, však jasne ukazujú, 

že príprava administratívnych 

kapacít, osvojenie si rozhodovacích 

procedúr Rady EÚ či detailne 

poznanie európskej agendy 

si vyžadujú istý čas. Navyše tieto 

činnosti prebiehajú súbežne 

s výkonom iných dôležitých úloh, 

ktoré MF SR musí zabezpečovať. 

Rovnako významným je aj ďalší 

argument, podľa ktorého je Rada 

ECOFIN spadajúca do pôsobnosti 

MF SR jednou z najaktívnejších 

formácií Rady a jej zasadnutia patria 

k najpočetnejším. 

Úlohou koordinátora SK PRES 

na MF SR bola poverená sekcia 

medzinárodných vzťahov. V júni 

t.r. vedenie rezortu schválilo 

materiál „Rámec prípravy MF 
SR na výkon predsedníctva SR 

v Rade EÚ“, ktorý defi nuje hlavné 

oblasti prípravy MF SR na SK 

PRES. V súčasnosti kladieme 

najväčší dôraz na posilňovanie 

administratívnych kapacít MF SR. 

V tomto roku sa rady MF SR rozšíria 

o deviatich nových zamestnancov. 

Rovnako dôležitá je aj odborná 

príprava tých zamestnancov, ktorí 

sa budú priamo podieľať na výkone 

SK PRES, napríklad ako predsedovia 

či alternáti predsedov pracovných 

skupín a výborov Rady. Pre nich 

pripravuje Osobný úrad MF SR 

popri už prebiehajúcom jazykovom 

vzdelávaní tréningy zamerané 

na nácvik mäkkých zručností 

v oblasti komunikácie a negociácií 

ako aj školenia z  rokovacích 

a rozhodovacích procedúr Rady 

EÚ. Súčasťou prípravy budú 

aj krátkodobé stáže v inštitúciách 

EÚ, na Stálom zastúpení SR 

v Bruseli ako aj na ministerstvách 

fi nancií niektorých členských štátov. 

V rámci získavania skúsenosti 

predsednícky tím navštívil 

partnerské rezorty v Česku, 

Maďarsku, Litve a v Holandsku 

a absolvoval v poradí prvé rokovanie 

na Generálnom sekretariáte Rady 

EÚ výlučne venované téme SK PRES. 

aktuálne o SK PRES
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KOORDINÁTOR SK PRES DÁVA DO POZORNOSTI

»  V septembri sa v Amsterdame uskutoční v poradí druhé stretnutie zástupcov krajín nášho Tria 

na úrovni štátnych tajomníkov ministerstiev zahraničných vecí. 

»  Na jeseň začneme realizovať program krátkodobých stáži našich zamestnancov v inštitúciách EÚ, 

na Stálom zastúpení SR v Bruseli ako aj na rezortoch fi nancií vybraných členských štátov, 

ktorý bude fi nancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. 

»  Predsednícky tím navštívi maltské ministerstvo fi nancií. 

»  Na jeseň začne tiež príprava obsahových priorít SK PRES, ktoré sa budú do značnej miery odvíjať 

od programu novej Komisie a stanú sa základom pre náš vstup do programu Tria. 

Obsahová oblasť je vo fáze prípravy 

zameraná na defi novanie politických 

priorít a tém predsedníctva v rámci 

Rady ECOFIN. Na MF SR pracuje 

päťčlenný tím, ktorého úlohou 

je v úzkej spolupráci s dotknutými 

sekciami navrhnúť oblasti, 

v ktorých sa chceme počas SK 

PRES profi lovať. Treťou a nemenej 

dôležitou oblasťou je komunikácia 

so všetkými zainteresovanými 

stranami jednak smerom dovnútra 

MF ako aj navonok. Vydávanie 

Občasníka je len malou časťou 

zamýšľaných komunikačných 

aktivít. Ich súčasťou sa postupne 

stanú stretnutia s predstaviteľmi 

európskych inštitúcií, členských 

štátov EÚ ako aj so zástupcami 

médií a mimovládneho sektora. 

Počas letných mesiacov sme 

sa venovali aj ďalším činnostiam 

potrebným pre SK PRES. 

Pre zamestnancov MF SR, ktorí 

sa priamo podieľajú na príprave SK 

PRES, sme sprístupnili databázu 

dokumentov SK PRES. 

V  spolupráci so sekciou EÚ fondov 

sme pripravili návrh projektu, 

ktorý by MF SR umožnil využitie 

prostriedkov Európskeho sociálneho 

fondu na krátkodobé stáže našich 

zamestnancov v zahraničí. Súbežne                                

s  rokovaniami  o zostavení novej 

Európskej komisie a vyhláseniami 

jej predsedu vo vzťahu k budúcim 

prioritám EK upresňujeme témy, 

ktoré by mohli byť predmetom 

diskusií počas nášho predsedníctva. 

Poslednou, avšak veľmi dôležitou 

činnosťou, je aj zefektívnenie 

vnútorných procesov na MF SR 

– za týmto účelom niektorí z Vás 

vyplnili dotazník, v ktorom jasne 

indikovali oblasti vyžadujúce zmenu, 

napr. zjednodušenie administratívy 

zahraničných pracovných ciest 

či skvalitnenie technického 

vybavenia. Prichádzajúca jeseň 

prinesie veľa zásadných správ 

týkajúcich sa SK PRES, ktorým 

bude venované druhé číslo nášho 

Občasníka. 

Koordinátor SK PRES
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ĽUBICA ADAME 
vedúca oddelenia 
medzinárodných daňových 
vzťahov, sekcia daňová 
a colná 

(?) 1.  Na MF som 

nastúpila minulý 

rok v septembri po 

materskej dovolenke. 

Predtým som pôsobila 

v súkromnej sfére ako daňový 

poradca – zaoberala som sa najmä 

medzinárodným zdaňovaním. 

Na túto oblasť sa zameriavam 

aj na MF. Okrem samotného 

medzinárodného zdaňovania 

pokrývam aj vzťahy Slovenska 

s OECD a EÚ v oblasti priamych daní. 

A práve daňová agenda EÚ nadobúda 

s približujúcim sa SK PRES čoraz 

väčší význam v mojej práci a v práci 

mojich kolegov. Zúčastňujeme 

sa zasadnutí pracovných 

skupín Rady a Komisie v oblasti 

priamych daní, pripravujeme 

materiály, stanoviská a informácie 

k predkladaným problémom 

a pomaly sa pripravujeme na vedenie 

jednotlivých pracovných skupín 

v oblasti priamych daní. 

(?) 2.  V súvislosti s SK PRES 2016 

sa dostávame do situácie, 

s ktorou zatiaľ nikto v SR nemá 

skúsenosti. Preto sa nemôžeme 

spoľahnúť na osvedčené postupy 

na MF SR – tieto jednoducho 

neexistujú. Celý náš prístup 

k zabezpečeniu SK PRES sa musí 

nanovo tvoriť. Nemáme osvedčených 

ľudí na SK PRES –musíme 

si ich vychovať. Mojou ambíciou 

je pripraviť pracovné tímy v oblasti 

priamych daní tak, aby svoju prácu 

v rámci SK PRES vykonávali dobre, 

efektívne a aby ich táto práca bavila. 

Aby si po SK PRES mohli povedať – 

stálo to za to. 

A aby ostatné členské štáty 

mohli to isté povedať o našich 

daňových tímoch.  SK PRES 2016 

je jednoducho veľká výzva, ktorá sa 

už nebude nikdy opakovať – žiadne 

ďalšie SK PRES už nebude to prvé.  

(?) 3.  SK PRES bude veľkou 

skúsenosťou pre každého z nás. 

V tejto rubrike Vám postupne predstavíme zamestnancov MF SR, ktorí sa 

budú priamo podieľať na výkone SK PRES. Samotný tzv. predsednícky korpus 

tvorí približne sedemdesiat zamestnancov MF SR. 

Niektorým z nich, či už designovaným vedúcim pracovných skupín a výborov 

Rady, zástupcom MF SR na SZ v Bruseli či expertom na jednotlivé témy SK 

PRES, postupne položíme tri rovnaké otázky s cieľom spoznať ich osobné 

očakávania, motiváciu a možno aj obavy z toho, ako projekt SK PRES zvládnu 

oni osobne ale aj MF SR a Slovensko. Pôjde o nasledovné otázky:

1.  Predstavte čitateľom Občasníka, čím konkrétne sa na MF SR zaoberáte, 
a aká bude Vaša úloha počas SK PRES?

2.  Ak by ste mali pomenovať jednu oblasť, ktorá podľa Vás predstavuje 
najväčšiu výzvu pre MFSR alebo pre Vás osobne v rámci prípravy SK PRES , 
ktorá by to bola? 

3.  Aké sú Vaše očakávania možných prínosov SK PRES pre Slovensko, 
MF SR a pre Vás osobne?

tri otázky trom aktérom SK PRES

Predstavujeme Vám tváre SK PRES na MF SR 
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Každý jednotlivý člen pracovného 

tímu sa odborne posunie ďalej 

a získa veľké množstvo nových 

znalostí a skúseností. Veľkou výzvou 

po SK PRES bude zúročiť tieto 

znalosti a skúsenosti získané počas 

SK PRES a zabezpečiť, 

aby sa tím udržal pospolu 

a pokračoval vo svojej práci ďalej 

aj po SK PRES. 

MARTINA KOBILICOVÁ
generálna riaditeľka 

sekcia medzinárodných 
vzťahov

(?) 1.  Som generálnou 

riaditeľkou sekcie 

medzinárodných vzťahov, 

kde okrem európskych 

záležitostí spadá pod 

moju kompetenciu 

aj problematika 

medzinárodných fi nančných 

inštitúcií a rozvojovej pomoci. Počas 

nášho výkonu SK PRES a v podstate 

už teraz počas príprav som 

zodpovedná za koordináciu SK PRES 

na našom ministerstve.

(?) 2.  Úspešnosť nášho 

predsedníctva stojí a padá na kvalite 

ľudí – ľudí, ktorí okrem vysokej 

odbornosti dokážu zniesť pracovnú 

a stresovú záťaž, vyjednávať, 

či dokážu sa rýchlo a správne 

rozhodovať, bez ohľadu  na akej 

úrovni pracujú. Podporným avšak 

významným faktorom by určite mali 

byť efektívne a pružné procesy, 

t.j. už vo fáze príprav by sme mali 

čo najviac eliminovať zbytočnú 

byrokraciu, aby sme si v budúcnosti 

nekládli polená pod nohy.

(?) 3.  Pre Slovensko je to šanca 

využiť príležitosť a ukázať 

sa ako líder, jednak schopný 

presadzovať svoje záujmy ale aj 

ako mediátor konfliktov. Pre náš 

rezort jednoznačne očakávam 

posilnenie- očakávam, že na základe 

toho, že „pričuchneme“ priamo 

do kuchyne, kde sa varí európska 

politika, budeme v budúcnosti 

ťažiť- hlavne cez  vytvorené cenné 

kontakty a lepšie pochopenie 

fungovania kolosu inštitúcií EÚ. 

Z osobného hľadiska sa na SK PRES 

pozerám ako na projekt, náročný 

na koordináciu. Najviac ma bude 

tešiť, ak ľudia podieľajúci sa na 

výkone SK PRES budú mať dobrý 

pocit z odvedenej práce. Skrátka, 

že to stálo za to.

 

 

KAMIL ŠAŠKO 
odbor bankovníctva

sekcia fi nančného trhu

(?) 1.  V súčasnosti 

sa na MF SR 

primárne zaoberám 

aktivitami súvisiacimi 

s transpozíciou 

európskej smernice 

BRRD (Bank Recovery and 

Resolution Directive), ktorá sa 

zaoberá riešením  krízových situácií  

bánk  a vybraných fi nančných 

inštitúcií. Hlavným cieľom právnej 

úpravy, ktorá bude horúcou témou 

tejto jesene nielen na našom 

ministerstve, je predchádzať takým 

krízam, akým sme boli svedkami 

v rokoch 2008-2011. Zároveň som 

členom tímu, ktorý má v Bruseli na 

starosti diskusiu na úrovni expertov 

k pripravovaným delegovaným 

aktom Európskeho orgánu 

pre bankovníctvo (EBA) a Komisie 

k Jednotnému rezolučnému 

mechanizmu (SRM) a BRRD. 

Nakoľko pôsobím na ministerstve 

len od začiatku júla 2014, je pre 

mňa dôležité, aby som sa v priebehu 

krátkeho času dostal do kontaktu 

so všetkými dôležitými aktivitami 

odboru a sekcie a spoznal 
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jej fungovanie a ľudí zodpovedných 

za jednotlivé agendy. Preto je mojou 

prioritou, okrem vysokého výkonu, 

najmä sa pýtať a hľadať odpovede 

a podrobne študovať materiály 

týkajúce sa každodenného chodu 

ministerstva rovnako ako podklady 

dlhodobejšieho charakteru, 

ktoré budú určovať fungovanie 

fi nančného trhu v horizonte 

niekoľkých rokov. Pred mojim 

príchodom na Ministerstvo fi nancií 

som krátko pôsobil ako privátny 

bankár v Tatra banke a považujem 

za veľmi zaujímavé a perspektívne 

porozumieť problémom a dynamike 

fungovania fi nančných trhov z oboch 

strán spektra - tak z pohľadu 

komerčnej banky ako aj zo strany 

štátnej inštitúcie, ktorá určuje 

mantinely pre fungovanie 

súkromného sektora. 

(?) 2.  Kompetentnosť. Tým mám 

na mysli odbornosť v oblasti 

fi nančného trhu, jeho fungovania 

a zákonitostí, ktoré sú určujúce 

pre tvorbu regulácie, rovnako 

ako pre akýkoľvek iný zásah 

meniaci podmienky na trhu. Práve 

kompetencia a znalosti našich 

expertov budú nevyhnutnou 

podmienkou úspešného zvládnutia 

SK PRES. Od nich bude závisieť, 

či Slovensko potvrdí svoje miesto 

vo vyspelej Európe. Výzvou bude 

aj iný druh kompetentnosti, a síce 

osvojenie si mäkkých zručností, 

tzv. soft skills. Zvládanie stresových 

situácií, vedenie rokovaní za účasti 

strán presadzujúcich často 

protichodné záujmy -  to sú výzvy, 

ktorým budeme čeliť v priebehu 

SK PRES a vlastne už aj počas 

holandského predsedníctva. 

To je súčasne aj najväčšia výzva 

tak pre mňa, ako aj pre mnohých 

mojich kolegov na MF SR. SK PRES 

je príležitosť pre Slovensko 

“zasvietiť“ a prezentovať našu 

modernú krajinu plnú šikovných ľudí 

v celom európskom priestore. 

(?) 2.  Pre Slovensko vidím prínos 

v zviditeľnení našej krajiny 

pri riešení komplikovaných 

otázok, ktoré budú počas SK PRES 

otvorené. Úspešné zvládanie úloh 

našimi tímami prispeje k tomu, 

aby slovenskí experti, ministerstvo 

fi nancií, štátna správa ako celok 

a v konečnom dôsledku aj Slovensko 

mali v EÚ dobré meno a požívali 

vážnosť zo strany partnerov. 

Pre mňa osobne je SK PRES 

predovšetkým obrovská výzva. 

Posledné dva roky som študoval 

a pracoval v oblasti bankovníctva 

v Londýne. Hoci som mal príležitosť 

ostať v kolíske bankovníctva, 

rozhodol som sa pre návrat domov, 

nakoľko považujem za dôležité 

prispieť k prezentácií Slovenska 

v Európe. Som veľmi hrdý, že som 

dostal príležitosť stať sa súčasťou 

vysoko kvalifi kovaného tímu, 

od ktorého sa môžem veľa naučiť 

či už na odbornej alebo osobnostnej 

úrovni. V neposlednom rade 

sa budem snažiť získať kontakty 

tak na lokálnej ako aj európskej 

úrovni, aby som mohol v práci 

úspešne pokračovať aj po skončení 

nášho predsedníctva. Prajem 

si, aby sme ako krajina boli hrdí 

na robotu, ktorú odvedieme. 
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Logo holandského predsedníctva je rovnaké ako v r. 2004, 
keď Holandsko predsedalo po prvý raz rozšírenému 
spoločenstvu 25 štátov vrátane Slovenska. Symbolicky 
tak odkazujú na fakt, že členské štáty sa s určitou 
pravidelnosťou striedajú pri európskom kormidle. 

predsednícke trio

Pojem „predsednícke Trio“ 

označuje tri za sebou nasledujúce 

predsedníctva členských štátov 

EÚ. Poradie krajín sa riadi vopred 

dohodnutým plánom a pri ich 

zložení sa uplatňujú určité princípy. 

V každom Triu sú zastúpené 

tzv. staré členské krajiny a nové 

členské krajiny ako aj veľké a malé 

ekonomiky. SR bude predsedať 

Rade EÚ spoločne s Holandskom, 

zakladajúcou krajinou európskeho 

projektu, a Maltou, ktorá 

je najmenšou ekonomikou v EÚ. 

Pojem Trio inštitucionalizovala 

až Lisabonská zmluva s cieľom 

posilniť spoluprácu predsedajúcich 

krajín, ako aj dosiahnuť vyšší 

stupeň koordinácie a konzistencie 

jednotlivých programov. Trio 

vypracováva spoločný program, 

ktorý krátko pred nástupom 

prvej z krajín schvaľuje Rada 

pre všeobecné záležitosti 

(GAC). Program popisuje hlavné 

oblasti, na ktoré sa predsednícke 

Trio sústredí počas jeho 

osemnásťmesačného mandátu. 

Pri jeho príprave sa krajiny 

významnou mierou opierajú 

o pracovný program Európskej 

komisie, keďže hlavnou úlohou 

každého predsedníctva je zabezpečiť 

fungovanie legislatívneho procesu 

EÚ. Dohoda o fi nálnej podobe 

programu si vyžaduje stanovenie 

jasných priorít, deľbu práce 

a najmä umenie kompromisu. 

Je preto v podstate prvou skúškou 

zúčastnených administratív, 

ich schopnosti navzájom 

komunikovať a úzko spolupracovať.

Doterajšie skúsenosti z fungovania 

Trií sú skôr rozporuplné. Samotný 

Generálny sekretariát Rady, 

označovaný za predĺženú ruku 

predsedníctva, často hovorí 

o potrebe skvalitniť spoluprácu 

krajín v rámci Tria. Zatiaľ čo niektoré 

členské štáty pristupujú k Triu 

s víziou úzkej spolupráce založenej 

na spoločnom záujme, iné ho 

označujú za formálne zoskupenie 

s malou pridanou hodnotou 

a uprednostňujú skôr prístup 

založený na voľnom partnerstve 

a individuálnych záujmoch. 

V júni t.r. tím SK PRES pre politické 

priority uskutočnil v poradí 

prvú návštevu holandského 

ministerstva fi nancií. Holandsko 

patrí k tým členským štátom 

EÚ, ktorých predsedníctva 

už tradične nastoľujú závažné 

témy a prichádzajú s významnými 

iniciatívami. Nie je náhodou, že dve 

zmluvy o EÚ – Maastrichtská 

a Amsterdamská – nesú mená 

holandských miest. Pre nás 

je partnerstvo s Holandskom 

tak trochu aj symbolické – práve 
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táto krajina predsedala Rade EÚ 

v prvých mesiacoch nášho členstva 

v Únii. V Holandsku budeme mať 

náročného partnera vyžadujúceho 

otvorenosť v komunikácií, 

efektívnosť v koordinácii a dôslednú 

deľbu práce. Ako otvorená 

ekonomika s tradičnými väzbami 

na teritória aj mimo EÚ má veľký 

záujem na dobudovaní jednotného 

trhu a posilnení obchodných vzťahov 

s tretími krajinami. Za životne 

dôležite pre seba ako aj celú Úniu 

označuje udržanie Veľkej Británie 

v EÚ. Týmto a ďalším témam 

súvisiacim s Holandskom venujeme 

budúce číslo nášho Občasníka. 

Našou ďalšou zástavkou bude 

Valetta, hlavné mesto Malty. 

Práve tejto krajine odovzdáme 

v posledný decembrový deň r. 2016 

predsednícku stoličku a spolu s ňou 

aj symbolický kompas.

KVÍZ

Milí čitatelia Občasníka, 

Táto rubrika je určená predovšetkým tým z Vás, ktorí majú súťaživého ducha. Stačí, ak nám do 14 dní 
od vydania tohto čísla Občasníka pošlete na e-mail jana.sisakova@mfsr.sk Vaše odpovede na kvízové otázky. 
Spomedzi správnych odpovedí vylosujeme dvoch výhercov, ktorí dostanú pozvanie na obed v zaujímavej spoločnosti.  

SÚŤAŹNÉ OTÁZKY

1. Aká inštitúcia sídli v budove na obrázku?

2. Ktoré štáty majú status kandidátskych krajín EÚ?

3. V ktorých členských štátoch je účasť na voľbách do Európskeho parlamentu povinná?

4. Ktorý európsky politik zastával najdlhšie funkciu predsedu Európskej komisie?

5. Ktoré dva členské štáty EÚ budú predsedať Rade EÚ ako súčasť Tria spolu so Slovenskou republikou?
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»  V januári 2013 prisľúbil britský premiér David Cameron referendum 

o zotrvaní Veľkej Británie v EÚ, ak jeho Konzervatívna strana získa väčšinu 

v budúcoročných májových parlamentných voľbách?

»  Európsky parlament je najväčším zamestnávateľom prekladateľov 

a tlmočníkov na svete?

»  Maltézsky rád, ktorého založenie sa spája s ostrovným štátom Malta, 

má podľa medzinárodného verejného práva nadviazané diplomatické 

vzťahy s 94 krajinami sveta. Je trvalým pozorovateľom pri OSN 

a Európskej komisii a pri ďalších 16 sídlach medzinárodných organizácií, 

ako napr. FAO a UNESCO.

»  V rebríčku „top desať najväčších zamestnávateľov na svete“ má Európa 

len jedného zástupcu? Je ním National Health Service (NHS), teda štátny 

poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti vo Veľkej Británii.

viete-neviete


