Je Slovensko pripravené na brexit?
Dátum / Date

4. December 2018

Miesto / Place

Kongresová sála MZV SR, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava

Organizátori / Organizers:

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú
politiku (Research Center of the Slovak Foreign Policy
Association)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
(Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak
Republic)

29. marca 2019 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska definitívne opustí
Európsku úniu. Čo presne sa stane o deň neskôr, však zatiaľ s istotou nedokáže povedať nikto.
Ako „soft“ či „hard“ brexit nakoniec bude, ovplyvnia nielen hlavní vyjednávači EÚ a Veľkej
Británie, ale i britský parlament, ktorý bude musieť konečnú dohodu schváliť. Riziko
odchodu bez akejkoľvek dohody nie je zanedbateľné.
Brexit bude mať v každom prípade podstatné hospodárske dôsledky aj pre Slovenskú
republiku. Pripravujeme sa na všetky možnosti? Ako sa môžu pripraviť zamestnávatelia,
vrátane malých a stredných podnikateľov? Ako im v tom môže pomôcť štát? Aké poučenia si
môžeme, čím skôr, vziať od krajín západnej Európy?
Podujatie bude prebiehať v anglickom (panel I.) a slovenskom jazyku (panel II.) bez
tlmočenia!

On March 29, 2019, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland will definitely
leave the European Union. What exactly happens a day later, no one can say for sure yet. As
"soft" or "hard" brexit will ultimately be is yet to be determined not only by the EU and GB
negotiators, but also by the British Parliament, which will have to endorse the final
agreement. The risk of leaving without any agreement is still not negligible.
In any case, Brexit will have significant economic consequences for the Slovak Republic. Are
we getting ready for all the options? How can employers, including small and medium-sized
entrepreneurs, prepare themselves? How can the state help them? What lessons can we take
from the countries of Western Europe?
This event will be held in English (panel I.) and Slovak language (panel II.) without
interpretation!
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PROGRAM SEMINÁRA:
8:30-9:00

Registrácia

9:00-9:15

Otvorenie
Vladimír Bilčík, RC SFPA
Dušan Matulay, generálny riaditeľ Sekcie hospodárskej spolupráce MZVaEZ SR

9:15-10:15

Chair:
Keynote:

Keynote presentation followed by discussion I.: What Lessons Can
Slovakia Learn from the Netherlands in Preparation for a hard Brexit?
This panel will be held in English language without interpretation!
Vladimír Bilčík, SFPA
Rogier van Tooren, Brexit Task Force, Dutch Ministry of Foreign Affairs

10:15-10:45

Prestávka na kávu

Panelová diskusia II.: Scenáre Brexitu, ich dôsledky a naša pripravenosť
V paneli na úvod analytici SFPA predstavia scenáre brexitu a ich možné
dôsledky. Nasleduje moderovaná diskusia so zástupcami podnikateľov o ich
prípravách na brexit.
Moderátor: Tomáš Madleňák, RC SFPA
Vystupujúci: Vladimír Bilčík, RC SFPA
Zsolt Gál, Katedra politológie Univerzity Komenského v Bratislave
10:45-12:45

Diskutujúci: Alexander Micovčin, generálny riaditeľ Sekcie európskych záležitostí, MZVaEZ SR
Dušan Matulay, generálny riaditeľ Sekcie hospodárskej spolupráce MZVaEZ SR
Vladimír Vaňo, člen správnej rady, Britská obchodná komora
Dušan Chalupa, predseda Halového výboru, Moderné odbory Volkswagen
Martin Hošták, Republiková únia zamestnávateľov
12:50-13:00

Záverečné slová

13:00-13:30

Obed formou rautu
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