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KRÁTKY POPIS 

 
EU Enlargement in the Balkans in 2011 – Make Not Break je jednodňová medzinárodná konferencia 
organizovaná na okraji stretnutia ministrov zahraničných vecí vyšehradských a balkánskych krajín, ktoré sa 
uskutoční v Bratislave v októbri 2010. Zámerom konferencie je zhodnotiť stav integrácie EÚ, diskutovať o 
perspektívach revitalizácie procesu rozširovania Únie a vymeniť si informácie o možnostiach oficiálnej 
rozvojovej pomoci a rozvojových projektoch zameraných na krajiny západného Balkánu. 

ÚČEL A CIELE KONFERENCIE 

 
Zatiaľ čo Európska únia naďalej bojuje s dopadom globálnej finančnej krízy, otázka jej ďalšieho rozširovania na 
západnom Balkáne sa zdá byť odsunutá z prioritných tém členských štátov, a to napriek silnému záväzku celej 
Únie integrovať tento región ako  jeden z posledných chýbajúcich kamienkov celkovej európskej integračnej 
mozaiky. Na druhej strane, po rokoch čakania niektoré balkánske krajiny formálne požiadali o členstvo v EÚ, 
z dôvodu prípravy vstupu do zoskupenia podstúpili ambiciózne reformy a v súčasnosti očakávajú rozhodnejšiu 
odpoveď z Bruselu, ktorá by ich mala priniesť bližšie k „európskym dverám“. Ak Európska únia nechce riskovať 
stratu svojej dôveryhodnosti a neúmyselne podporiť radikálnych balkánskych politikov na úkor reformistov 
a regionálnej stability, mala by vytvoriť modifikovaný a posilnený integračný program pre západný Balkán, čo 
samozrejme neznamená väčšiu zhovievavosť k požadovaným kritériám vstupu do Únie. 
 
Slovenské predsedníctvo vo V4, ako aj budúcoročné maďarské a poľské predsedníctvo v EÚ vytvárajú unikátnu 
možnosť prehodnotiť a revitalizovať proces rozširovania Únie a formovať európsku politiku smerom k tomuto 
významnému regiónu zo stredoeurópskej perspektívy. Zámerom projektu je využiť prítomnosť niekoľkých 
popredných európskych lídrov a ministrov zahraničných vecí, ktorí sa stretnú v Bratislave, a diskutovať 
o európskej perspektíve krajín západného Balkánu. 



 

 

 

Cieľom konferencie je vytvoriť jedinečný priestor pre popredných európskych a vyšehradských expertov na 
vykopnutie odbornej diskusie o perspektívach európskej integrácie západného Balkánu a vypracovať užitočné 
odporúčania pre maďarské a poľské predsedníctvo EÚ, ako revitalizovať proces rozširovania v regióne. 
Výsledky diskusie a odporúčania budú predstavené vo forme krátkeho dokumentu ministrom zahraničných 
vecí vyšehradských a balkánskych krajín na ich stretnutí deň po konaní konferencie (22. október 2010). Tieto 
odporúčania teda budú slúžiť ako odborný vklad do politickej diskusie ministrov na druhý deň v Bratislave. 

CIEĽOVÉ SKUPINY 

 
Primárnou cieľovou skupinou konferencie je expertná komunita zameraná na problematiku západného 
Balkánu z vyšehradských a balkánskych krajín. Táto komunita zahŕňa predstaviteľov mimovládnych organizácií 
a think-tankov, diplomatov, predstaviteľov rozhodovacích štruktúr z krajín Vyšehradskej štvorky a 
západného Balkánu, ako aj z európskych inštitúcií, regionálnych a európskych médií. 

Očakávame účasť približne 15 hostí z krajín západného Balkánu, 10 predstaviteľov z vyšehradských krajín, 
približne 10 zástupcov rešpektovaných európskych mimovládnych organizácií a popredných európskych 
inštitúcií, médií, think-tankov. V neposlednom rade predpokladáme účasť približne 40 zástupcov slovenskej 
zahraničnopolitickej a bezpečnostnej komunity, vrátane odborníkov, predstaviteľov rozhodovacích štruktúr, 
akademikov, študentov a médií. 

MEDIÁLNE POKRYTIE 

 
Vďaka niekoľkoročným skúsenostiam s mediálnym pokrytím našich exkluzívnych medzinárodných konferencií, 
najmä výročnej bezpečnostnej konferencie GLOBSEC, očakávame vysokú účasť médií z vyšehradského 
regiónu, Balkánu a širšej Európy. Naša komplexná mediálna stratégia zahŕňa cielenú dennú komunikáciu s 
novinármi, informačné brífingy, sprostredkovanie rozhovorov, tlačovú besedu, distribúciu tlačových správ a 
rozsiahle mediálne pokrytie tém konferencie. 
 

 
 


