
 
 
 

EÚ v roku 2021: Slovensko a budúcnosť integrácie 
 

Dátum   19. marec 2021 

Miesto   ZOOM + Live stream na Facebook a YouTube 

Registrácia  https://zoom.us/webinar/register/WN_C69nAr7IRtK95KFKxj-UMw   

Organizátori Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC SFPA) 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) 

Mediálni partneri EURACTIV Slovensko, Zahraničná politika 

Cieľ Cieľom konferencie je prehĺbenie odbornej a verejnej debaty o našom členstve 

v Európskej únii s dôrazom na tému zapojenia SR do integračného procesu, 

celospoločenskú diskusiu o európskych témach a aktuálnych otázkach 

spojených s fungovaním a budúcnosťou EÚ a pripraviť tak SR na štartujúcu 

Konferenciu o budúcnosti Európy.  

Z hľadiska obsahu sa konferencia zameria na aktuálne výzvy, ktorým čelí 

spolupráca v rámci Schengenského priestoru, výhľadu na ďalšiu hospodársku 

integráciu pri realizácii Plánu obnovy a odolnosti a na otázky spojené s 

verejnou diskusiou o budúcnosti EÚ na Slovensku. 

 

Program 

 

9:00 – 9:05  Otvorenie konferencie privítanie  

Tomáš Strážay, riaditeľ SFPA 

9:05 – 9:10 Príhovor ministra  

Ivan Korčok, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 

9:10 – 10:15 Panel I. Schengen – skúšaný pilier Európy 

Vstup SR do Schengenského priestoru bol pre mnohých občanov kľúčovým 

momentom, ktorým sa Slovensko definitívne pripojilo k štátom západnej Európy a pre 

mnohých je Schengen dodnes symbolom európskej integrácie. Krízy spojené 

s migráciou či aktuálnou pandémiou nás však učia, že otvorené hranice stále nie sú 

samozrejmosťou a viaceré členské štáty v kľúčových momentoch uprednostňujú 

izoláciu pred spoluprácou. Aká je odolnosť schengenského systému? Je schopný 

odolávať všetkým nástrahám, ktoré doba prinesie, alebo je azda čas na krok späť? 

Katarína Bruncková, štátna tajomníčka MDV SR 

Martin Klus, štátny tajomník MZVEZ SR 

Vendelín Leitner, štátny tajomník MV SR 

Radim Dvořák, zástupca vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR 

Moderuje Juraj Hajko, SFPA 

https://zoom.us/webinar/register/WN_C69nAr7IRtK95KFKxj-UMw


 
 
 

 

10:15 – 10:25 Prestávka 

 

10:25 – 11:30 Panel II. Plán obnovy a spoločný dlh. Príležitosť na ďalšiu integráciu? 

Plán obnovy ako reakcia EÚ na pandémiu koronavírusu je príležitosťou na reformy, 

ktoré sme odkladali dlhé roky. Vďaka nim by Slovensko malo fungovať lepšie, 

efektívnejšie i zelenšie. Vedľajším produktom tohto projektu je však vytvorenie 

spoločného európskeho dlhu na niekoľko desaťročí. Možno vytvorenie Plánu obnovy 

považovať za krok smerom k hlbšej integrácií? Je EÚ na ďalšiu integráciu pripravená? 

Tomáš Kozák, generálny riaditeľ, Sekcia európskych záležitostí, MZVEZ SR 

Lívia Vašáková, generálna riaditeľka, Sekcia Plánu obnovy, MF SR 

Jozef Bátora, vysokoškolský profesor, FiF UK 

Martin Vlachynský, ekonóm a analytik, INESS 

  Moderuje Veronika Oravcová, SFPA 

 

11:30 – 11:40 Prestávka 

 

11:40 – 12:45 Panel III. Ako Slovensko diskutuje o Európskej únii 

Za 17 rokov nášho členstva v EÚ v slovenskej diskusii o Únii postupne ubudlo 

zástancov integrácie a naopak pribudlo skeptikov. V treťom paneli budeme diskutovať 

o tom ako komunikovať o EÚ s verejnosťou, ako vláda o EÚ komunikovala doposiaľ, 

ako prinavrátiť dôveru občanov v európsky projekt a ako ich predstavám prispôsobiť 

európsku politiku. 

Petra Vargová, veľvyslankyňa, Stále zastúpenie SR pri EÚ Brusel 

Peter Kmec, podpredseda Európskeho výboru NRSR 

Ľubica Karvašová, poradkyňa vlády pre európske záležitosti, Úrad vlády 

Patrik Kováč, analytik SFPA  

  Moderuje Juraj Hajko, SFPA 

 

12:45 – 13:00 Záverečné zhrnutie  

Tomáš Strážay, riaditeľ SFPA 

Martin Klus, štátny tajomník MZVEZ SR 


