Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy delegácie
Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky
Eduardom Hegerom
v Rakúskej republike dňa 4.5.2021
Úvod
Predseda vlády SR E. Heger dňa 4. 5. 2021 uskutočnil oficiálnu návštevu v Rakúskej republike,
ktorá bola v poradí druhou od jeho nástupu do funkcie (po ČR), čo symbolicky zvýrazňuje
obojstranný záujem o rozvoj bilaterálnych vzťahov aj v post-pandemickom období.
Súčasťou delegácie predsedu vlády SR bol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR M. Klus.
Predseda vlády SR uskutočnil rokovanie so spolkovým kancelárom Rakúskej republiky S.
Kurzom. Následne bol tiež prijatý u spolkového prezidenta Rakúskej republiky Alexandra Van
der Bellena. Na záver návštevy položil veniec k pamätníku obetí teroristického útoku vo Viedni
z 2.11.2020.

Stretnutie so spolkovým kancelárom S. Kurzom
Kancelár S. Kurz ocenil úroveň bilaterálnych vzťahov, ktorých kvalita sa potvrdila v čase
pandémie. Poďakoval slovenskej vláde za doterajšiu dobrú spoluprácu.
Rokovania sa sústredili najmä na hodnotenie vývoja pandémie COVID-19 a pripravované
kroky, ktoré by mali napomôcť návratu k „normálnemu životu“. S. Kurz potvrdil, že vďaka
vakcinácii by sa tak v Rakúsku mohlo stať do leta. Zatiaľ bolo zaočkovaných 50% obyvateľov
nad 50 rokov, pričom o očkovanie prejavuje záujem 2/3 populácie.
Kancelár sa zaujímal o slovenské opatrenia cielené na zvyšovanie ochoty občanov dať sa
zaočkovať. Predstavil plánované kroky na obmedzenie doterajších reštrikcií. Vďaka
národnému zelenému pasu budú od 19.5.2021 občania, min. 22 dní po prvej dávke vakcíny,
vyňatí z povinnosti predkladať negatívne testy napr. pri návšteve reštaurácií, kultúrnych
a športových zariadení apod.
S. Kurz vidí priestor na vzájomnú dohodu s krajinami v regióne (V4, Taliansko, Slovinsko,
Chorvátsko) s cieľom nájsť spoločný prienik v kritériách umožňujúcich slobodné cestovanie
ich občanov. V tomto zmysle vyzval Slovensko na dialóg a susedskú koordináciu v tomto
smere.
Regionálne a európske riešenia budú musieť byť podľa jeho mienky doplnené aj dohodami
s tretími krajinami. Ocenil, že Európska komisia (EK) uvažuje o zvýšení hranice incidencie
Covid-19 ako kritéria pre obmedzenia vstupu z týchto krajín. Zároveň však poukázal, že EK
zatiaľ akceptuje iba druhé zaočkovanie ako kritérium pre oslobodenie od testovania.
S. Kurz sa dotkol komplikujúceho faktora, ktorý predstavujú koronavírusové mutácie, pričom
konštatoval, že len v samotnom Rakúsku boli identifikované desiatky prípadov. Domnieva sa,
že obdobné je to aj v ostatných štátoch Európy, určujúcimi premennými sú v danom kontexte
rýchlosť sekvenovania a účinnosť vakcín.

V oblasti ekonomických dopadov pandémie kancelár S. Kurz informoval o enormnej záťaži
rakúskych verejných financií. Postupne bude treba výdavky znižovať a dosiahnuť „zdravý
rozpočet“, čo predstavuje pre Rakúsko veľkú výzvu.
Rakúska strana sa v krátkosti dotkla bilaterálnych tém. Generálny tajomník MZV Rakúska P.
Launsky-Tieffenthal ocenil prebiehajúci dialóg k jadrovej energetike. Taktiež vyjadril
potešenie z pokroku pri modernizácii železničného prepojenia medzi Viedňou a Bratislavou.
Ďalšou otvorenou príležitosťou je vzájomný dialóg k napĺňaniu klimatických cieľov EÚ a téme
životného prostredia.
Predseda vlády SR E. Heger vyzdvihol význam, ktorý SR prisudzuje vzťahom s Rakúskom.
Poďakoval za ponúknutú pomoc a podporu v najzložitejšom období pandémie. Ocenil aj
vysokú kvalitu spolupráce v rámci Slavkovského formátu. Kancelárovi tlmočil pozvanie na
bilaterálnu návštevu Slovenska (15.6.2021), počas ktorej by obaja aj spolu s premiérom ČR
mali vystúpiť v spoločnom formáte počas bratislavskej konferencie GLOBSEC. Kancelár
v reakcii uviedol, že urobí všetko preto, aby návštevu zrealizoval.
Predseda vlády SR konštatoval, že ochota obyvateľstva na Slovensku dať sa zaočkovať
predstavuje zhruba 40%, čo je málo. Preto bude nevyhnutné zintenzívniť informačné aktivity
smerom k obyvateľstvu, najmä voči mladšej generácii. Potvrdil, že aj na Slovensku sa rozbehla
diskusia k digitálnemu zelenému pasu, ktorý by mohol byť v tejto súvislosti motivujúcim
faktorom.
Predseda vlády SR stručne informoval o národnom pláne obnovy, ktorý SR predložila
Európskej komisii 29.4.2021. Konštatoval, že v mnohých ohľadoch môže byť dôležitejšou
práve realizácia reforiem než výška alokovaných finančných prostriedkov. Verejnosť očakáva
od novej vlády rozbehnutie reforiem, ktoré dlhšie obdobie na Slovensku absentovali. Ako
osobitne dôležitú vyzdvihol podporu inovácií, kde je Rakúsko pre Slovensko inšpiráciou.
Podobne môže byť inšpiratívnou výmena k témam vodíkovej energetiky a podnikateľského
prostredia.
Štátny tajomník MZVEZ SR M. Klus informoval o zvažovaných krokoch na Slovensku
v súvislosti s „otváraním sa“ krajiny po 15.5.2021. Záujmom aj s presahom na európsku úroveň
je obnova slobodného pohybu a cestovania. Riešením by mohlo byť zavedenie tzv. semafora,
ktorý by krajiny rozdeľoval na základe epidemiologických kritérií do 3 farebných skupín.
Zelená skupina krajín by bola bez cestovných obmedzení, v žltej skupine by bolo cestovanie
možné s negatívnymi testami a v červenej skupine by platili reštriktívne obmedzenia. Štátny
tajomník MZVEZ SR vyzdvihol potrebu koordinácie s rakúskou stranou vo vzťahu k režimu
na letisku Schwechat, ktoré v princípe slúži ako najväčšie medzinárodné letisko aj pre SR.
Počas tlačovej konferencie vyzdvihli obaja partneri výborné susedské a bilaterálne vzťahy,
ktoré sú dôležité aj z obchodno-ekonomického hľadiska (Rakúsko je druhým najväčším
investorom na Slovensku). S. Kurz potvrdil, že pre Rakúsko je dôležitý čo najskorší návrat k
slobode cestovania a príchod zahraničných turistov. V prípade, že by došlo k oneskoreniu EÚ
riešenia v podobe digitálneho zeleného pasu, vyjadril záujem o uzatvorenie dvojstranných
dohôd. Predseda vlády SR uvítal diskusiu o digitálnom zelenom pase a vyjadril presvedčenie,
že čoskoro dôjde k dohode. K téme akceptácie očkovania aj vakcínami, ktoré nie sú v rámci
EÚ schválené, kancelár uviedol, že pre Rakúsko nie je dôležité odkiaľ vakcína pochádza, ale či
je bezpečná.
Obaja partneri potvrdili zlepšovanie epidemickej situácie v oboch krajinách, ktorá je
predpokladom k uvoľneniu opatrení aj na hraniciach. K téme jadrovej elektrárne Mochovce S.
Kurz potvrdil rozdielnosť názorov na jadrovú energetiku. Podľa predsedu vlády SR je pre
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Slovensko jadrová energia dôležitá a ubezpečil, že bezpečnosť je absolútnou prioritou. Zároveň
vyzdvihol spoluprácu v rámci formátu S3, ktorá sa osvedčila aj počas pandémie.
Na záver predseda vlády SR zablahoželal spolkovému kancelárovi k oceneniu Freedom Prize
of Media a vyjadril presvedčenie, že ho bude môcť privítať čoskoro na Slovensku.
Prijatie u spolkového prezidenta A. Van der Bellena
Spolkový prezident Rakúska ocenil kvalitu vzťahov medzi Slovenskom a Rakúskom. Vyjadril
presvedčenie, že postupne dôjde aj k zlepšeniu dopravnej prepojovacej infraštruktúry, pričom
spomenul konkrétne potrebu výstavby mosta cez rieku Moravu. Taktiež pozitívne zhodnotil
prebiehajúci dialóg medzi SR a Rakúskom k téme jadrovej energetiky.
Zaujímal sa o ekonomickú situáciu na Slovensku, vývoj pandémie a národný plán obnovy.
Zároveň informoval predsedu vlády SR o pozvaní pre prezidentku SR na Salzburské kultúrne
slávnosti v júli tohto roku.
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