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Ivan Štefanec pochádza z Považskej Bystrice. Študoval odbor Ekonomicko-matematické výpočty na 
Vysokej škole ekonomickej v Bratislave a neskôr postgraduálne štúdium anglického jazyka na Univerzite 
Komenského v Bratislave. V rokoch 1991 a 1992 sa stal úspešným absolventom prvého MBA štúdia pre 
manažérov strednej a východnej Európy s diplomom z Rochester Institute of Technology, New York. 
V roku 1994 následne ukončil vedeckú ašpirantúru na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej 
univerzity v Bratislave. Pracovnú kariéru začal v Považských strojárňach v Považskej Bystrici, najskôr 
ako programátor výpočtovej techniky, neskôr ako samostatný výskumný pracovník a projektový 
manažér. V rokoch 1992 a 1993 bol riaditeľom pobočky spoločnosti Ernst & Young CS Consulting a od 
roku 1994 začal pôsobiť v spoločnosti Coca-Cola. Najskôr ako finančný riaditeľ, neskôr ako zástupca 
generálneho riaditeľa a potom päť rokov ako generálny riaditeľ Coca-Cola Beverages Slovakia. V rokoch 
2003 a 2004 pôsobil aj v nadnárodnej funkcii ako riaditeľ pre európsku integráciu spoločnosti Coca-
Cola HBC so sídlom vo Viedni. Od roku 2004 do júla 2006 pracoval pre vládu SR, najskôr pri riadení 
vládneho Výboru projektu obnovy a rozvoja Vysokých Tatier a neskôr ako splnomocnenec vlády SR pre 
zavedenie eura. Od roku 2006 bol poslancom Národnej rady SR a  pôsobil ako podpredseda Výboru NR 
SR pre európske záležitosti, člen Výboru NR SR pre verejnú správu a člen Výboru NR SR pre kontrolu 
rozhodnutí NBÚ. V máji 2014 bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu, kde je členom Výboru 
pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) a náhradníkom vo Výbore pre rozpočet (BUDG).  Pôsobí 
aj ako člen Delegácie pre vzťahy s krajinami južnej Ázie a ako náhradník v Delegácii pri Parlamentnom 
výbore pre spoluprácu EÚ – Ukrajina a Delegácii pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST. 

 

Nové zloženie Európskej komisie 

Nový predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker podľa mnohých expertov 
dokázal zostaviť novú Komisiu veľmi inovatívnym spôsobom, a tak isto má pristupovať aj 
k jej riadeniu. Čo očakávate od nového predsedu Komisie a v čom potenciálne vidíte silné 
a slabé stránky tejto inštitúcie v ďalšom období? 

V prvom rade by som rád povedal, že nového predsedu Európskej komisie, Jeana-Claudea Junckera, 
osobne poznám a považujem ho za veľmi schopného politika. Preto nemám obavy, že by svoju úlohu 
nezvládol. Je mi známe jeho minulé, veľmi úspešné pôsobenie na pozícii šéfa euroskupiny a na postoch 
ministra financií a predsedu vlády Luxemburska. Toto by bolo sotva možné, ak by nedisponoval 
viacerými schopnosťami, ktoré sú potrebné na úspešné zvládnutie takého dôležitého úradu. Som preto 
presvedčený, že do vedenia Komisie sa dostala silná osobnosť, ktorá bude schopná Komisiu a celú 
Európsku úniu viesť aj v čase krízy. Za pozitívum považujem nové rozdelenie portfólií so systémom 
viceprezidentov, ktorí budú zodpovední za jednotlivé skupiny politík vrátane príslušných komisárov. To 
môže priniesť lepšiu koordináciu, a tak aj lepšie návrhy zákonov. Obzvlášť by som však chcel vyzdvihnúť 
post prvého viceprezidenta pre lepšiu regulácia, medziinštitucionálne vzťahy, právny štát a Chartu 
základných práv, ktorý bude zastávať Holanďan Frans Timmermans. Bude mať na starosti znižovanie 
regulačného bremena a tiež dostane právo veta nad akýmkoľvek návrhom Komisie, ktorý by považoval 
za nadbytočný. Ako zástanca vytvárania lepšieho podnikateľského prostredia a „zoštíhľovania“ 
Európskej únie je toto podľa mňa krok správnym smerom.  

Od novej Európskej komisie očakávam jasné priority, nasadenie a otvorenosť. Verím, že 
v najdôležitejších otázkach bude s nami ako europoslancami diskutovať vopred, aby sme našu prácu 
zosúladili v prospech riešenia pre občanov. V súčasnosti sa potrebujeme sústrediť na zlepšenie 



 
prostredia na vytváranie pracovných miest, podporu vzdelania a dokončenie spoločného európskeho 
trhu.  

Aký máte názor na nový post Slovenskej republiky v Európskej komisii? Čo bude 
zodpovednosť za rezort dopravy a kozmického priestoru znamenať pre Slovensko? 

Na jednej strane je potrebné vnímať získané portfólio ako mierne oslabenie slovenskej pozície, pretože 
v súčasnej Komisii sme mali kreslo podpredsedu. Post v tesnej blízkosti predsedu Komisie sme teda 
stratili. Na druhej strane sme získali ekonomicky silné portfólio, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani väčšie 
členské štáty. Generálne riaditeľstvo pre dopravu má približne 500 zamestnancov a disponuje jedným 
z najväčších rozpočtov. Rozhodne sa preto nemôžeme sťažovať. Pre Slovensko je to podľa mňa 
diplomatická výhra. Treba si však uvedomiť, že tento post prináša aj veľa zodpovednosti a bude len na 
Marošovi Šefčovičovi, ako sa s touto výzvou popasuje. Verím však jeho skúsenostiam a som presvedčený, 
že Slovensku nespraví hanbu. Ako komisár musí v prvom rade zohľadňovať záujmy Európskej komisie 
a nemôže Slovensko zvýhodňovať. Dobrým kontaktom s naším ministrom dopravy však môže prispieť 
k tomu, že Slovensko bude dobre pripravené na lepšie čerpanie eurofondov pre projekty v oblasti 
dopravy. Želám Marošovi Šefčovičovi úspech v jeho práci a z Európskeho parlamentu sa mu budem 
snažiť pomáhať, aby Slovensko pocítilo konkrétne výsledky. 

Ste členom výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Váš výbor zodpovedal za 
vypočutie najmä troch eurokomisárov: Věra Jourová (spravodlivosť, spotrebitelia 
a rodová rovnosť), Elżbieta Bieńkowska (vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP) 
a Andrus Ansip (jednotný digitálny trh). Aké máte očakávania od týchto troch 
eurokomisárov a čo vidíte ako ich hlavné témy, v ktorých by ste sa aj vy chceli angažovať? 

Od Věry Jourovej očakávam jasnú politiku pre ochranu spotrebiteľa zosúladenú s odbúraním bariér 
v oblasti služieb. Elżbieta Bienkowska má kľúčové portfólio z hľadiska vnútorného trhu a rozvoja malého 
podnikania. Na hearingu dokázala, že rozumie dôležitým témam a teším sa na spoluprácu s ňou pri 
zlepšovaní európskeho prostredia. Jej znalosť stredoeurópskeho prostredia považujem v jej práci za 
významnú výhodu. S Andrusom Ansipom budem diskutovať na tému digitalizácie a osobitne 
o odstraňovaní prekážok pre jej rozvoj. Verím, že na základe výsledkov z jeho krajiny bude prínosom pre 
celú Úniu. Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa bude v tomto volebnom období naozaj kľúčový 
pre zlepšenie zamestnanosti a rast EÚ. 

Na záver trochu širšia otázka. Dvojica Tusk – Mogherini strieda dvojicu Rompuy – 
Ashton. Očakávate, že EÚ bude v najbližších rokoch výraznejším hráčom na 
medzinárodnej scéne?  

Bývalý predseda Európskej rady i odchádzajúca vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku boli často kritizovaní za nevýraznosť a stelesnenie európskej byrokracie. Dvojica 
Tusk a Mogherini je v každom prípade podstatným oživením. Oboch považujem za charizmatické 
a zručné osobnosti, ktoré budú dobre reprezentovať Európsku úniu navonok a môžu posilniť jej hlas 
v zahraničí. Či však EÚ bude výraznejším hráčom na medzinárodnej scéne, závisí skôr od členských 
štátov a ich schopnosti spolupracovať. Napriek viacerým konkrétnym snahám o posilnenie reálnych 
kompetencií EÚ v oblasti zahraničnej politiky v poslednom období sú to naďalej jednotlivé členské štáty, 
ktoré majú v zásadných otázkach zahraničnej politiky posledné slovo. Tusk a Mogherini preto iba ťažko 
presadia niečo, s čím by členské štáty zásadne nesúhlasili. Rola EÚ v zahraničí tak bude do značnej miery 
závisieť od schopnosti členských štátov nájsť spoločné odpovede na zahraničné výzvy. Ak bude EÚ 
hovoriť jedným hlasom, bude aj významnejším hráčom v svetovej politike. 


