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Občasník SK PRES

Editoriál

Milí čitatelia Občasníka, 

počas prípravy SK PRES sme pravidelne prinášali informácie 
o tom, ako sa naše ministerstvo pripravuje na historicky 
prvé predsedníctvo SR v Rade EÚ. Zhovárali sme sa preto 
s ľuďmi, ktorých skúsenosti a odporúčania by mohli byť 
pre zamestnancov nášho ministerstva inšpiratívnymi, 
zisťovali sme informácie o partneroch v predsedníckom Triu 
– Holandsku a Malte a spytovali sme sa niektorých našich 
kolegov, aké úlohy sú pre nich spojené s SK PRES, čo je 
pre nich výzvou a čo očakávajú. V aktuálnom čísle Občasníka 
na tieto otázky odpovedá pán štátny tajomník Ivan Lesay 
a pán Vazil Hudák, ktorý je hlavným vyjednávačom rozpočtu 
EÚ.

Prvé číslo tohtoročného Občasníka Vám prinášame v čase, 
keď už máme za sebou prvé úspešné aktivity v rámci 
predsedníctva, množstvo úloh pred sebou a predsa trochu 
času na listovanie v Občasníku a zamyslenie sa. Máte teda 
možnosť prečítať si základné informácie o programe nášho 
predsedníctva, o tom, ako sa pripravovalo a čo dôležité sa 
udialo v prvej polovici tohto roka. Nájdete v ňom niekoľko 

zaujímavostí a môžete otestovať svoje vedomosti. Ten, kto 
správne zodpovie všetky súťažné otázky z kvízu, má šancu 
získať darček.

Milí čitatelia, ďakujeme Vám za prečítanie tohto vydania 
Občasníka a prajeme všetkým kolegom, zainteresovaným 
v príprave, realizácii a hodnotení aktivít SK PRES veľa 
odhodlania, trpezlivosti, pokoja a najmä zdravia, aby ich 
dôstojne a úspešne zvládli.

Redakčná rada
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 Aktuality

Program predsedníctva
Slovenskej republiky v Rade EÚ
z pohľadu MF SR

Slovenské predsedníctvo sa vo svojom programe zameria 
na štyri prioritné oblasti: hospodársky silnú Európu, 
modernizáciu jednotného trhu, udržateľnú migračnú 

a azylovú politiku a globálne angažovanú Európu. Prioritou 
slovenského predsedníctva je hospodársky silná Európa 
založená na investíciách, ktoré prispejú k hospodárskemu 
rastu a tvorbe nových pracovných miest. Pre dosiahnutie 
tohto cieľa musí Únia naplno využívať a posilňovať dostupné 
nástroje, najmä Európsky fond pre strategické investície, Úniu 
kapitálových trhov a rozpočet EÚ. Podpora hospodárstva, 
v ktorom sa bude dariť malým a stredným podnikom, 

je predpokladom dostupnosti investičného kapitálu 
a udržateľnosti verejných fi nancií. Priaznivé hospodárske 
a investičné prostredie v Európe musí byť zároveň postavené 
na fungujúcej Hospodárskej a menovej únii s vysokou 
úrovňou sociálnej súdržnosti a ekonomickej stability. Tieto 
snahy však musia byť podporované prijímaním potrebných 
štrukturálnych reforiem na úrovni EÚ ako aj na národnej 
úrovni všetkých členských štátov. 

 Prioritou slovenského predsedníctva je 
hospodársky silná Európa založená na investíciách, 
ktoré prispejú k hospodárskemu rastu a tvorbe 
nových pracovných miest. 
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Hlavné časti Programu 
SK PRES 2016

Naša vízia 
pre Európu

Priority 
slovenského 
predsedníctva 
v Rade EÚ

Slovensko chce dať Európe novú energiu. 
Priority predsedníctva sú odrazom ambície 
zvýšiť odolnosť Únie voči vonkajším aj 
vnútorným výzvam a obnoviť dôveru 
občanov v európsky projekt.

 ● Hospodársky silná Európa
 ● Moderný jednotný trh
 ● Udržateľná migračná a azylová politika
 ● Globálne angažovaná Európa

 ● Rada pre všeobecné záležitosti (GAC)
 ● Rada pre zahraničné veci (FAC)
 ● Rada pre hospodárske a finančné 

záležitosti (ECOFIN)
 ● Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci 

(JHA)
 ● Rada pre zamestnanosť, sociálnu 

politiku, zdravie a spotrebiteľské 
záležitosti (EPSCO)

 ● Rada pre konkurencieschopnosť 
(COMPET)

 ● Rada pre dopravu, telekomunikácie 
a energetiku (TTE)

 ● Rada pre poľnohospodárstvo a rybárstvo 
(AGRIFISH)

 ● Rada pre životné prostredie (ENVI)
 ● Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru 

a šport (EYCS)

Formácie
Rady EÚ
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V rámci agendy Rady pre hospodárske a  finančné 
záležitosti sa slovenské predsedníctvo zameria 
predovšetkým na opatrenia potrebné na dobudovanie 

Hospodárskej a menovej únie v nadväznosti na Správu piatich 
predsedov, na boj proti daňovým podvodom a  únikom 
a zvyšovanie daňovej transparentnosti. V oblasti dobudovania 
Hospodárskej a menovej únie sa bude predsedníctvo snažiť 
zintenzívniť diskusie o dlhodobých opatreniach potrebných 
na posilnenie fiškálneho piliera Hospodárskej a menovej únie. 
V záujme podpory investícií v EÚ sa slovenské predsedníctvo 
bude usilovať o maximálne využitie a posilnenie potenciálu 
Európskeho fondu pre strategické investície. Počas slovenského 
predsedníctva budú pokračovať diskusie o  opatreniach 
potrebných na vytvorenie Únie kapitálových trhov, 
dobudovanie Bankovej únie s dôrazom na jej druhý a tretí pilier, 
a na zjednodušenie pravidiel Paktu stability a rastu. V rámci 
boja proti financovaniu terorizmu a  boja proti daňovým 
únikom vyvinie predsedníctvo maximálny možný pokrok pri 
hľadaní spoločných európskych riešení. Predsedníctvo sa tiež 
bude usilovať o dosiahnutie dohody medzi Radou EÚ a EP 
o rozpočte EÚ na rok 2017.

Prvé zasadnutie Rady ministrov ECOFIN počas SK PRES

12. júla 2016 sa v Bruseli konalo zasadnutie Rady ministrov 
ECOFIN – prvé pod taktovkou SK PRES a pod vedením ministra 
Petra Kažimíra, ktorý poďakoval holandskému predsedníctvu za 
vykonanú prácu a predstavil účastníkom zasadnutia zameranie 
agendy a priority SK PRES. Na programe rokovania bol návrh 
v oblasti boja proti financovaniu terorizmu a komunikácia EK 
k ďalším opatreniam na zvýšenie transparentnosti a boja proti 
daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.

 Aktuality

Rada pre hospodárske a finančné 
záležitosti (ECOFIN)

Predmetom rokovania boli aj témy spojené s implementáciou 
bankovej únie a Paktu stability a rastu, pričom Rada ministrov 
ECOFIN schválila hodnotenie EK o nedostatočných krokoch 
Španielska a Portugalska na zníženie nadmerného deficitu. 
V  rámci témy Tretí pilier investičného plánu ministri 
diskutovali o hlavných bariérach pre oživenie investícií v EÚ. 
Z konvergenčných správ EK a Európskej centrálnej banky 
vyplynulo, že v súčasnosti žiadna krajina nespĺňa kritériá 
na prijatie Eura.

Podpis zmluvy medzi EÚ a Monakom

12. júla 2016 podpísal predseda Rady ECOFIN a minister 
financií P. Kažimír v mene EÚ zmluvu o výmene informácií 
na daňové účely s  Monackým kniežatstvom, ktoré pri 
podpise zmluvy zastupoval predseda vlády S. Telle. Zmluva 
prispeje k boju proti daňovým únikom, nakoľko zavádza 
povinnú automatickú výmenu informácií o  finančných 
účtoch medzi EÚ a Monakom.

Prezentácia priorít SK PRES v Európskom parlamente

13. júla 2016 minister financií Slovenskej republiky Peter 
Kažimír prezentoval priority SK PRES v  Hospodárskom 
a  finančnom výbore Európskeho parlamentu (ECON) 
a diskutoval o nich s členmi výboru. Podľa názoru poslancov 
EP je potrebné vytvoriť spoločnú fiškálnu kapacitu EÚ, 
uzavrieť legislatívne akty v oblasti únie kapitálových trhov, 
dobudovať tretí pilier bankovej únie, prijať „čiernu listinu“ 
nespolupracujúcich jurisdikcií v oblasti vyhýbaniu sa plateniu 
daní a  daňových únikov, ako aj urýchlene riešiť otázky 
vyplývajúce z Panama papers.
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Aj takto sa pripravovalo 
SK PRES

4. mája sa rokovania vlády SR zúčastnil generálny 
tajomník Rady Jeppe Tranholm-Mikkelsen, 
aby členom vlády priblížil ich úlohu, konkrétne 
povinnosti, očakávania ostatných partnerov ako 
ak aj všeobecný politický kontext EÚ, v ktorom sa 
predsedníctvo SR bude odohrávať.

Ďalšou dôležitou návštevou Slovenskej republiky 
bola návšteva generálneho tajomníka EK Alexandra 
Italianera a riaditeľa kabinetu predsedu EK Martina 
Selmayera, ktorá sa uskutočnila 13. mája.

18. mája privítal minister financií Peter Kažimír na 
pôde Ministerstva financií SR výbor pre hospodárske 
a menové záležitosti ECON. Spolu s poslancami 
Európskeho parlamentu diskutovali o prehlbovaní 
hospodárskej a menovej únie a boji proti daňovým 
únikom.

26. – 27. mája navštívil Slovenskú republiku 
predseda EP Martin Schulz, čo predstavovalo 
politicky najdôležitejšiu aktivitu nadchádzajúceho 
predsedníctva voči EP.

V Bruseli sa dňa 1. júna konalo prvé spoločné 
zasadnutie vlády SR s kolégiom komisárov 
k obsahovej príprave SK PRES, ktorého cieľom bolo 
prerokovanie legislatívneho plánovania a nastolenie 

1.

2.

3.

4.

ambície SK PRES v kľúčových oblastiach. Stretnutie 
sa nieslo v uvoľnenej atmosfére a poskytlo priestor 
na kolektívne otestovanie ambícií EK a SK PRES. 
Predseda vlády SR Robert Fico stručne predstavil 
priority SK PRES v 4 oblastiach: Ekonomicky silná 
Európa, Moderný vnútorný trh, Udržateľná migračná 
a azylová politika a Globálne angažovaná Európa. 
Na stretnutí sa diskutovalo aj o finančnej oblasti 
(najmä HMÚ, Európsky fond pre strategické investície 
a rozpočet EÚ) a vnútornom trhu (Energetická únia, 
Digitálny jednotný trh).

13. júna sa minister financií Peter Kažimír na pôde 
Ministerstva financií SR stretol so svojím talianskym 
kolegom Pierom Carlom Padoanom, s ktorým 
diskutovali predovšetkým o prioritách slovenského 
predsedníctva, o koncepte európskeho poistenia 
v nezamestnanosti a spoločných podmienkach 
zdaňovania.

V dňoch 30. júna – 1. júla sa pri príležitosti prevzatia 
predsedníctva v Rade EÚ uskutočnila návšteva 
kolégia EK v SR. EK absolvovala prijatie u prezidenta 
SR a rokovala s vládou SR a predstaviteľmi NR SR. 
Oficiálne privítanie EK a pracovná večera sa 
uskutočnili 30. 6. na Bratislavskom hrade. Nasledujúci 
deň absolvovala vláda SR rokovanie s EK.

6.

7.

Stretnutia politických predstaviteľov predsedníckej 
krajiny v Rade EÚ s predstaviteľmi inštitúcií EÚ sú 
štandardnou súčasťou príprav každého predsedníctva 
a ani na Slovensku nie je tomu inak. Prečítajte si, čo 
všetko sme doposiaľ stihli.

5.
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 Rozhovor

Tri otázky aktérom 
SK PRES

Ivan Lesay
štátny tajomník MF SR

Vazil Hudák
splnomocnenec ministra financií SR 
hlavný vyjednávač rozpočtu EÚ

1. Ivan Lesay

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

Ako štátny tajomník a splnomocnenec ministra financií 
pre SK PRES som zodpovedný za koordináciu prípravy 
nášho ministerstva na úlohy, ktorých sa chopí počas 
predsedníctva SR v Rade EÚ. Medzi najdôležitejšie spomedzi 
týchto úloh bude bezpochyby patriť príprava zasadnutí 
Rady pre hospodárske a finančné záležitosti, známej aj 
ako „ECOFIN“, ktorú tvoria ministri financií členských 
štátov EÚ. Našou úlohou bude aj organizácia takzvaného 
neformálneho ECOFINU-u, ktorý sa bude konať v septembri 
v Bratislave. Ministerstvo sa spolupodieľa na príprave 
ambiciózneho programu pre zasadnutia Rady ministrov EÚ, 
na ktorých sa bude viesť diskusia napríklad o prehlbovaní 
hospodárskej a menovej integrácie, dobudovaní bankovej 
únie a únie kapitálových trhov, ale aj o opatreniach proti 
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Príprava ministerstva 
financií na predsedníctvo SR v Rade EÚ si preto vyžaduje, 
aby sme zabezpečili efektívnu koordináciu činností viacerých 
sekcií – sekcie daňovej a colnej, sekcie finančného trhu, ako 
aj ostatných sekcií ministerstva so sekciou medzinárodných 

vzťahov. Komunikujem a spolupracujem v mene ministerstva 
aj so Stálym zastupiteľstvom SR v Bruseli, sekretariátom 
Rady EÚ a s kľúčovými partnermi v členských štátoch EÚ, 
vrátane našich partnerov v predsedníckom triu z Holandska 
a Malty.

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

Pre pozitívne hodnotenie priebehu predsedníctva je 
nevyhnutné, aby sme zvládli zabezpečenie bežného chodu 
Rady EÚ. Toto je najzákladnejším očakávaním našich partnerov 
v Bruseli a v členských štátoch EÚ. Zároveň by sme však nemali 
zabudnúť, že predsedníctvo dáva šancu ukázať, že aj malý 
členský štát ako Slovensko vie myslieť strategicky a formovať 
agendu Rady EÚ v prospech budúcnosti Európy. Hlavnou 
výzvou je preto dosiahnuť, aby slovenské predsedníctvo 
nebolo „iba“ o dokonalom zvládnutí každodenných činností 
súvisiacich s fungovaním Rady EÚ, ale aj o spoluvytváraní 
atmosféry, ktorá umožní vytýčiť a dosiahnuť spoločné ciele 
v prospech aktuálne ťažko skúšanej Európy.
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Aké sú Vaše očakávania možných prínosov SK PRES 
pre Slovensko a MF SR a pre Vás osobne?

Domnievam sa, že predstavy o rozsahu vplyvu, ktorý 
Slovensko ako predsedajúca krajina môže mať na dianie 
v Bruseli, sú často príliš optimistické. Predsednícky štát 
prispieva najmä k stabilnému fungovaniu Rady EÚ, pričom 
agendu určuje najmä širší politický a ekonomický kontext. 
Ak sa nám v jeho rámci podarí zanechať priaznivú stopu, 
akýsi strategický odkaz, bude to bonus.

Skúsenosť s predsedníctvom však môže zásadne ovplyvniť 
nás, a to najmä v dobrom. Zvládnutie logistiky a programu 
zasadnutí Rady EÚ kladie zvýšené nároky na štátnu správu, 
od najvyšších po najnižšie úrovne. Nechceme sklamať 
očakávania, a už teraz možno pozorovať vyššiu profesionalitu 
v súvislosti s finišujúcimi prípravami na SK PRES. Je to teda 
predovšetkým skvelá skúsenosť a príležitosť pre odborný rast 
všetkých, čo sú zapojení do realizácie nášho predsedníctva. 
Výsledkom poctivej prípravy na predsedníctvo bude 
zlepšenie kvalitatívnej úrovne našej štátnej správy.

2. Vazil Hudák

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

Na Ministerstvo financií som sa vracal rád. Mesiace 
intenzívnej práce a nasadenia v „tričku“ ministra 
hospodárstva tak striedam späť pre farby rezortu financií 
v období, kedy Slovensko čaká dôležitý medzník svojej 
európskej cesty. Náš rezort bude mať počas SK PRES neľahkú 
úlohu – nielen prechádzať a uzatvárať „dossiers“, ktoré sú 
súčasťou každodenného kolobehu európskej finančnej 
mašinérie, a otvárať tie, ktoré si zaraďujeme medzi naše 
predsednícke priority, ale i tie, ktoré môžu vypuknúť v rámci 
rôznych krízových scenárov. Avšak, neprivolávajme si ich!

Mojou osobitnou úlohou bude počas SK PRES viesť za  
predsednícku krajinu Rady EÚ vyjednávania rozpočtu 
EÚ na rok 2017, a to hneď s dvomi neľahkými partnermi 
– Európskou komisiou a Európskym parlamentom. Ide 
o každoročný proces schvaľovania návrhu rozpočtu, ktorý 
predstavuje EK až záverom júna 2016. I napriek značnému 
posunu v načasovaní zverejnenia, verím, že nespôsobíme 
žiadnemu európskemu politikovi a úradníkovi pochmúrne leto, 
a návrh na rozpočet prijmeme už v prvom kole, t. j. v novembri.

Mimo agendy rozpočtu EÚ, otvárame i témy ako je reforma 
vlastných zdrojov rozpočtu EÚ, pod iniciatívou bývalého 
komisára Maria Montiho, novelu Finančného nariadenia, 

diskusiu o revízii Viacročného finančného rámca, či diskusiu 
k obdobiu nového finančného obdobia, tj „Post2020“. 
Obzvlášť v posledných dvoch bodoch úzko spolupracujeme 
s MZVaEZ, ktoré zastrešuje tieto témy aj z politickej úrovne 
krajín dvadsať osmičky.

Nejeden by si povedal, že vyjednávanie rozpočtu EÚ je 
ľahká a rutinná úloha, keď doteraz žiadne predsedníctvo 
nemalo rozpočtové provizórium. Avšak pri politických, 
ekonomických a sociálnych faktoroch, obzvlášť tých, ktorým 
čelí Európa dnes, je to naozaj chuťovka nášho predsedníctva. 
Ja verím, že po dôvere, ktorá mi bola pre túto rolu zverená, 
spoločne s mojim Mr Budget tímom v Bruseli i v Bratislave, 
ju zvládneme na výbornú.

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

Vnímam ich v dvoch rovinách. V prvom rade v politickej 
a odbornej. Slovensko už neraz ukázalo, že má 
postavenie významného hráča pri európskych finančných 
a ekonomických diskusiách. Kredit a uznanie, ktoré sme 
si takto vybudovali musíme preukázať i počas predsedania 
v najbližších šiestich mesiacoch. Máme pripravených 
niekoľko zaujímavých návrhov a iniciatív, a budem hrdí, 
keď pôjdeme nad rámec základu „zmanažovať“ chod 
ekonomickej a finančnej agendy EÚ, ktorá nám ako MF 
prislúcha, a európska rodina si nás tak definitívne zafixuje 
aj ako krajinu, odkiaľ pochádzajú inovatívne a dobré idey. 
Good Idea, Slovakia...

V druhom rade ide o výzvu udržania si tých znamenitých 
kapacít, ktoré MF dokázalo pre predsedníctvo mobilizovať, 
posilniť a udržať. Nielen predsedníctvo samotné, ale i jeho 
príprava si vyžaduje nesmierne sústo energie a zanietenia. 
Práca, zodpovednosť, sila a nadšenie ktoré prichádza 
s SK PRES si musíme vedieť udržať i naďalej, po 1.1.2017. 
Verím, že sa to súčasnému vedeniu úradu podarí!

Mojou osobnou výzvou bude azda vystúpenie v pléne 
Európskeho parlamentu – zoči voči európskej demokracii 
a 751 poslancom!

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

Zvládnutie každej výzvy bude prínosom pre Slovensko, 
úrad i mňa osobne. Obzvlášť však vnímam predsedníctvo 
ako príležitosť pre zviditeľnenie Slovenska na európskej 
i globálnej úrovni – nielen geograficky ale i politicky, 
príležitosť prezentácie slovenského pohľadu na kľúčové 
európske politiky a záležitosti, či pre politických a expertných 
predstaviteľov našej krajiny ďalej profesionálne rásť.
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 Aktuality

Koordinátori SK PRES dávajú 
do pozornosti

Neformálne zasadnutie ECOFIN

Ministerstvo financií SR sa míľovými krokmi blíži k finálnej 
fáze príprav Neformálneho zasadnutia ministrov pre 
hospodárske a  finančné záležitosti, ktoré sa bude konať 
v dňoch 9. a 10. septembra 2016 v Bratislave. Vrcholia  prípravy 
agendy zasadnutia a tém, o ktorých budú ministri, guvernéri 
a zástupcovia inštitúcií Európskej únie diskutovať v hlavnej 
rokovacej sále Reduty – budovy Slovenskej filharmónie.

Logisticko-organizačné prípravy sú v plnom prúde a po 
niekoľkomesačnej práci bola v polovici júla sprístupnená 
akreditácia účastníkov na toto zasadnutie. Pomaly sa 
zapĺňajú pred-rezervované izby v bratislavských hoteloch, 

prebieha komunikácia s Ministerstvom zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR ohľadom akreditácie účastníkov, 
zabezpečenia ich transportov, bezpečnostných otázok, 
cateringu, darov pre delegátov, atď. SK PRES tím zabezpečuje 
logistiku pre delegátov počas kultúrneho programu a gala 
večere na Bratislavskom hrade.

Neformálne zasadnutie ECOFIN je počtom účastníkov jedným 
z najväčších podujatí, čo je veľmi cítiť aj na požiadavkách 
jednotlivých delegácií, napríklad ohľadom zvyšovania počtu 
delegátov, či ich ubytovania v hoteloch. Prípravy na zasadnutie 
sú v plnom prúde, veríme, že zasadnutie prebehne hladko 
a všetci jeho účastníci sa do Bratislavy veľmi radi opäť vrátia.
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Občasník SK PRES

Eurofi Finančné fórum 2016 – Bratislava

V dňoch 7. – 9. septembra 2016 sa v Bratislave uskutoční 
Finančné fórum, ktoré v  spolupráci so Slovenským 
predsedníctvom v Rade EÚ organizuje Eurofi – Európsky 
think tank zameraný na finančné služby. Eurofi sa 
zameriava na pomoc zástupcom finančného a verejného 
sektora pri hľadaní vzájomného porozumenia pri možnom 
pokroku v  oblasti regulácie a  dohľadu nad finančnými 
službami a pri zavádzaní legislatívnych, či iných riešení, 
ktoré rozšíria bezpečnosť a efektívnosť finančného sektora 
EÚ a zabezpečenia jeho príspevok k  ekonomickému 
rastu. Pre lídrov finančného a verejného sektora EUROFI 

každoročne organizuje seminár na vysokej úrovni v marci 
alebo apríli a finančné fórum v septembri. Cieľom týchto 
podujatí je vytvoriť priestor na diskusiu o  zásadných 
projektoch v oblasti regulácií finančných služieb, o úlohách 
finančného sektora pri podpore rastu, ako aj o ekonomickom 
a  finančnom prostredí. Bratislavské finančné fórum sa 
zameria na témy, ako napríklad financovanie ekonomiky 
EÚ, riešenie problematiky zraniteľnosti finančného systému, 
nové trendy a prehlbovanie EMU v globálnom kontexte. 
Fórum otvorí svojim príhovorom guvernér Makúch, 
minister Kažimír sa účastníkom fóra prihovorí počas gala 
večere dňa 8. septembra 2016.

1  Na slovenskej strane eurovej mince v nominálnej 
hodnote 1 cent, 2 centy a 5 centov je vyobrazený...

a) Kriváň
b) slovenský dvojkríž
c) Bratislavský hrad

2  V akom duchu sa nesie program predsedníckeho 
tria (Holandsko, Slovensko, Malta)?

a) Zjednotení v rozmanitosti
b) Menej, ale lepšie
c) Spoločne to dokážeme

3  Odmietli niektoré krajiny vstup do EÚ? Ak áno, 
tak ktoré?

a) áno – Švajčiarsko a Dánsko
b) áno – Nórsko a Švajčiarsko
c) žiadna krajina neodmietla

4  V ktorej krajine sa ukladajú ratifikačné listiny 
medzinárodných zmlúv EÚ?

a) v Taliansku
b) v Belgicku
c) vo Francúzsku

5  Ktorá krajina EÚ je 19. členským štátom eurozóny?

a) Slovinsko
b) Lotyšsko
c) Litva

6  Ktoré mesto je sídlom Európskej centrálnej banky?

a) Brusel
b) Frankfurt nad Mohanom
c) Štrasburg

7  Aká je dĺžka štátnej hranice medzi SR a Ukrajinou?

a) 58 km
b) 198 km 
c) 98 km

8  V ktorom roku podalo Turecko oficiálnu prihlášku 
do EÚ?

a) v roku 1987
b) v roku 2005
c) v roku 2000

Kvíz
Odpovede na otázky Kvízu očakávame do 14 dní od doručenia Občasníka do Vašich schránok elektronickej pošty 
na adrese andrea.bacmanakova@mfsr.sk. Tých z Vás, ktorí správne odpovedia na všetky súťažné otázky, zaradíme 
do žrebovania o atraktívnu cenu.

Súťažné otázky
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 Zaujímavosti

Viete, že…

 Mnohé zdroje tvrdia, že geografi cké 
centrum Európy je na Slovensku. Kúsok od
dediny Kremnické Bane. 

1  Cestovný ruch na Slovensku rastie rýchlejšie ako 
vo zvyšku Európy? Podľa správy Európskej komisie 
pre cestovný ruch si Slovensko viedlo v roku 2015 veľmi 
dobre. Zo správy teda vyplýva, že sme spomedzi európskych 
krajín na treťom mieste. Predbehli nás len Island a Rumunsko, 
ktorým sa v turizme nesmierne darilo.

2  Národná banka Slovenska vydá striebornú zberateľskú 
mincu v nominálnej hodnote desať eur s tematikou prvého 
predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie. Autorom 
návrhu mince je akademický maliar Vladimír Pavlica. Na líci 
mince je v centrálnej kompozícii dominantne zobrazený 
štátny znak SR s dostredivými dynamickými líniami 
na pozadí, čo znázorňuje postavenie a význam SR počas jej 
predsedníctva v Rade Európskej únie. Vpravo od štátneho 
znaku je letopočet 2016. Pri okraji mince je názov štátu 
„SLOVENSKÁ REPUBLIKA“, ktorý je grafi ckými značkami 
oddelený od označenia nominálnej hodnoty „10 EUR“.

3  Bratislavský hrad má len jednu vežičku? Pri pohľade 
na Bratislavský hrad vidíme štyri vežičky. Pravda je 

taká, že hrad má iba jednu vežičku, ktorá sa nachádza 
na juhozápadnej strane. Ostatné sú len pristavané na streche.

4  Slovenská dvojeurová minca získala v roku 2011 
ocenenie „Best Trade Coin“ (najlepšia obehová minca) 
v rámci berlínskej súťaže, ktorú sponzorovalo vydavateľstvo 
Krause publications.

5  Hotely na Slovensku a v Bulharsku sú podľa hostí čistejšie 
ako vo Švajčiarsku považovanom za vzor čistoty a poriadku. 
Prvé Slovensko získalo 8,75 bodu na desaťstupňovej škále, 
druhé Bulharsko 8,70 bodu a tretie Švajčiarsko 8,66 bodu. 
Do prvej desiatky rebríčka najčistejších hotelov sa ešte 
dostali Poľsko, Rakúsko, Chorvátsko, Nemecko, Portugalsko, 
Česká republika a Rumunsko

6  Eurozóna zahŕňa aj mimoeurópske územia niektorých 
členských štátov Európskej únie, ktorých menou je euro ako 
napríklad Azory, Madeira, Kanárske ostrovy, Francúzska 
Guyana, Guadeloupe, Martinik, Réunion, Saint-Barthélemy, 
Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre a Miquelon, Clippertonov 
ostrov, Francúzske južné a antarktické územia – niektoré územia 
zámorského Francúzska. Okrem toho euro ofi ciálne používajú 
aj nečlenské štáty a to sú Andorra, Monako, San Maríno 
a Vatikán; neofi ciálne aj Čierna Hora a sporné územie Kosova.

7  Mnohé zdroje tvrdia, že geografi cké centrum Európy je 
na Slovensku. Kúsok od dediny Kremnické Bane. Na mieste 
geografi ckého stredu Európy dnes nájdete veľký kameň. Stačí 
si do GPS zadať súradnice 48°45´N 18°55´E a toto miesto 
určite neminiete.


