ZÁZNAM Z ÚVODNÉHO ZASADNUTIA
MEDZIREZORTNEJ KOORDINAČNEJ RADY PRE PRÍPRAVU PREDSEDNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE V ROKU 2016

Dátum: 17. 12. 2012 o 14,00
Miesto: Kongresová sála MZVEZ SR

1.

Predstavenie programu rokovania

•

Úvodom zasadnutia predseda koordinačnej rady (štátny tajomník MZVEZ SR Peter
Javorčík) privítal prítomných a stručne informoval o harmonograme príprav SK PRES
2016 a o dôležitosti príprav SK PRES 2016.

•

Ocenil schválenie vládneho materiálu Návrh štatútu Medzirezortnej koordinačnej rady pre
prípravu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie (MKR PRES 2016)
v tak krátkom čase, ktoré umožnilo uskutočniť úvodné stretnutie ešte v roku 2012.

•

Očakáva, že stretnutia MKR PRES 2016 budú v intervaloch raz za 2 mesiace
v krátkodobom horizonte roku 2013, pričom s blížiacim sa predsedníctvom bude
frekvencia stretnutí častejšia.

•

Predseda MKR PRES 2016 predstavil body programu rokovania a vyzval zúčastnených
k prípadnému doplneniu bodov programu.

Program zasadnutia:
1. Predstavenie programu rokovania;
2. Nominovanie členov MKR;
3. Rámcová informácia o práci MKR;
4. Prehľad vládou schválených materiálov k príprave SK PRES 2016;
5. Zriadenie pracovných skupín (menovanie ich vedúcich a ostatných členov)
6. Analýza výdavkov na zabezpečenie SK PRES (informácia);
7. Databáza zamestnancov a expertov, ktorí budú participovať na výkone SK PRES
(informácia o zriadení a o tvorbe)
8. Ďalšie otvorené otázky
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2.
•

3.

Nominovanie členov MKR
Na základe programu a v súlade zo štatútom rady, predseda MKR PRES 2016 menoval
členov a pozorovateľov MKR PRES 2016 formou odovzdania menovacích dekrétov.
Poverených zástupcov členov a pozorovateľov, ktorí na toto stretnutie prišli, vyzval
k doručeniu dekrétov členom a pozorovateľom.

Rámcová informácia o práci MKR

•

Predseda zopakoval frekvenciu stretnutí v najbližšom období, cieľ a úlohu rady
zadefinovaný v štatúte MKR PRES 2016. Zdôraznil dôležitosť účasti štátnych
tajomníkov na jednotlivých rokovaniach, keďže ide o prierezový poradný orgán vlády.
Najmä čo sa týka účasti pri schvaľovaní koncepčných materiálov, obsahovej príprave
(témach, ktoré sa budú postupne riešiť od 2014) a konkrétnych organizačných záležitostí –
nastavenie kalendára predsedníctva, medzirezortné rozdelenie/pokrytie zasadnutí
ministerských rád a pracovných skupín v rámci príslušnej gescie.

•

Predseda MKR PRES 2016 ocenil záujem ÚOŠS a NR SR aktívne sa podieľať na
prípravných prácach SK PRES 2016.

4.

Prehľad vládou schválených materiálov k príprave SK PRES 2016

•

MZVEZ SR sa príprave predsedníctva venuje približne rok a v rámci toho bolo prijatých
niekoľko materiálov. Podkladom boli aj skúsenosti okolitých štátov a štátov podobných
parametrov ako SK (HU, PL, DK, SI, CZ). Uznesením vlády SR č. 392/2012 z 1. augusta
2012 bol prijatý úvodný materiál k príprave SK PRES „Príprava predsedníctva SR v
Rade Európskej únie v roku 2016 – základné východiská a aktuálne priority“. Materiál bol
formálnym štartom príprav a zároveň komplexným dokumentom týkajúcim sa SK PRES.
Definuje najdôležitejšie priority pre najbližšie obdobie (2012 – 2013) s dôrazom na
opatrenia v administratívno-organizačnej, rozpočtovej a personálnej oblasti.

•

31. októbra 2012 bol prijatý „Štatút Medzirezortnej koordinačnej rady pre prípravu
predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016“.

•

31. októbra 2012 bol taktiež prijatý „Návrh personálneho obsadenia Stáleho zastúpenia
SR pri Európskej únii v Bruseli pre prípravu a výkon predsedníctva SR v Rade Európskej
únie v roku 2016“. Materiál kladie základný rámec pre budovanie predsedníckej štruktúry
na každom rezorte. Predsednícka štruktúra rezortu musí zodpovedať počtu a charakteru
pracovných skupín a výborov Rady, ktorým daný rezort predsedá.

•

SZ SR pri EÚ v Bruseli bude hlavným koordinačným bodom celého predsedníctva
a bude zastávať veľmi významnú úlohu počas SK PRES 2016. Tzv. brusel-based
model bol zvolený aj z dôvodu vyššej flexibility pri prijímaní rozhodnutí. Predpokladaný
nárast zamestnancov vyslaných na SZ Brusel za jednotlivé rezorty je nevyhnutný. Dnes
má SZ cca 85 ľudí z toho 60 diplomatov. Konečné číslo bude cca 200 ľudí, čo je
porovnateľné s ostatnými krajinami ako DK alebo HU. Zvyšovanie stavu sa očakáva od
roku 2014, pričom začiatkom roku 2016 sa predpokladá personálne nastavenie SZ Brusel
v takom formáte, v akom bude fungovať počas predsedníctva.
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•

Je potrebné preto identifikovať ľudí, ktorí budú tvoriť predsednícky korpus Bruseli, ale aj
v Bratislave. Príprave a výberu týchto ľudí bude venovaná veľká pozornosť.

•

Predseda MKR PRES 2016 vyzval prítomných členov a pozorovateľov rady k výberu
zamestnancov, ktorí budú vhodnými členmi predsedníckeho korpusu nielen kvantitou ale
aj kvalitou. MZVEZ SR pristúpi k individuálnym rokovaniam s jednotlivými rezortmi
v tejto súvislosti v priebehu budúceho roka.

5.

Zriadenie pracovných skupín (menovanie ich vedúcich a ostatných členov)

•

Predseda informoval o dôležitosti práce medzirezortných pracovných skupín, ako
osobitných orgánov MKR a o ich úlohách.

•

V súlade s čl. 5 štatútu medzirezortná koordinačná rada zriaďuje medzirezortné pracovné
skupiny ako osobitné orgány s podpornou funkciou v jednotlivých oblastiach na riešenie
konkrétnych úloh spojených s prípravou predsedníctva. Stálymi medzirezortnými
pracovnými skupinami sú:
-

Pracovná skupina pre ľudské zdroje a vzdelávacie aktivity;

-

Pracovná skupina pre rozpočtové zabezpečenie;

-

Logisticko-bezpečnostná pracovná skupina;

-

Pracovná skupina pre kultúrne a mediálnu prezentáciu;

-

Pracovná skupina pre prípravu politických priorít.

•

Predseda zriadil prvé tri pracovné skupiny v súlade so štatútom a menoval ich
vedúcich. Vedúcimi sú generálni riaditelia MZVEZ SR – pre pracovnú skupinu ľudské
zdroje a vzdelávacie aktivity p. Juraj Priputen (GR osobného úradu – OSUR); pre
pracovnú skupinu pre rozpočtové zabezpečenie p. Oldřich Hlaváček (GR sekcie
ekonomiky a všeobecnej správy – SEVS); pre logisticko-bezpečnostnú pracovnú skupinu
p. Michal Kottman (GR sekcie ministra – SEMI).

•

Predseda menoval členov prvých troch pracovných skupín za jednotlivé rezorty základe
doručených nominácií. Podotkol, že členmi by mali byť adekvátni a vecne príslušní
rezortní riadiaci pracovníci.

•

K logisticko-bezpečnostnej skupine informoval, že bude musieť riešiť napríklad otázky
kompletnej prípravy neformálnych rokovaní ministrov členských štátov EÚ (Rada EÚ)
v Bratislave a predsedníckych konferencií (za účasti neštátnych aktérov).

6.
•

Analýza výdavkov na zabezpečenie SK PRES (informácia)
Predseda MKR informoval o harmonograme rozpočtovania finančných prostriedkov.
Materiál má byť pripravený na základe úlohy z uznesenia vlády SR č. 392 do konca marca
2013. V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že ešte nemôže ísť o rozpočet predsedníctva.
Ten sa bude dolaďovať priebežne. Dôležité je vymedziť si rámec rozpočtu pre roky 2014,
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2015, 2016. V roku 2014 sa odhadujú hlavné výdavky v súvislosti s personálnym
posilnením SZ Brusel, riešenia potreby priestorov pre dočasné posilnenie SZ Brusel
a vzdelávacie aktivity. V ďalších rokoch vzniknú výdavky spojené s centrálnou
koordináciou na MZVEZ SR, pokračovania vzdelávania pracovníkov, výdavkov na
bezpečnosť, logistiku a kultúrnu prezentáciu a podobne. Materiál je v štádiu prípravy na
MZVEZ SR. Vo februári sa predpokladá predloženie na MPK. V januári 2013 bude prvé
podrobnejšie rokovanie k príprave tohto materiálu.

7.

Databáza zamestnancov a expertov, ktorí budú participovať na výkone SK PRES

•

Predseda informoval, že proces vytvárania databázy zamestnancov a expertov je
v procese. Rezortmi zaslané podklady sa spracúvajú. V tejto fáze prípravy ide najmä
o identifikovanie troch okruhov ľudí: predsedov pracovných skupín a ich náhradníkov
(cca 400 ľudí), národných koordinátorov prípravných orgánov Rady (v BA), podporný
personál pre SK PRES 2016. Zoznam ľudí participujúcich na SK PRES 2016 bude
približne 1000. Na databázu nadväzujú vzdelávacie aktivity, ktoré by mali začať na jeseň
2013 a mali by pokračovať do konca roka 2015.

•

Predseda konštatoval, že údaje v databáze za jednotlivé rezorty bude potrebné spresňovať
na individuálnej báze. MZVEZ SR k tomu prikročí v nadchádzajúcich mesiacoch.
1. jún 2013 je dátumom, ku ktorému by mal byť zoznam stabilizovaný.

Záver a diskusia
MZ SR – či sa bude v materiáli Analýza výdavkov na zabezpečenie SK PRES prihliadať na
podklady zaslané rezortmi.
-

Odpoveď predsedu – spätná väzba k jednotlivým zaslaným podkladom rezortov bude
predmetom rokovaní MKR PRES 2016, na ktorých sa analýze bude venovať
pozornosť.

MO SR – aké je zloženie a agenda logisticko-bezpečnostnej pracovnej skupiny.
-

Odpoveď predsedu – skupina bude riešiť logistické aj bezpečnostné otázky, čo si bude
vyžadovať viacero nominácii za rezort.

MS SR – či by rezorty nemali postupovať pri kreovaní vlastných štruktúr a personálnych
zdrojov od začiatku budúceho roka (odbory pre prípravu predsedníctva) jednotne (zmeny
organizačných poriadkov), avšak dostupné finančné prostriedky to nie všade umožnia.
-

Odpoveď predsedu – každý rezort si musí riešiť organizačnú štruktúru pri reflektovaní
potrieb a množstva pokrývaných zasadnutí sám, ale zamestnanci pracujúci na príprave
predsedníctva by mali mať priamy prístup k štátnym tajomníkom.

MZ SR – počet a miesto neformálnych stretnutí ministrov počas SK PRES
-

Odpoveď predsedu – termíny a miesta konania neformálnych ministerských rád
Bratislave budú spresňované v priebehu nasledujúceho roka.
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MŠVVŠ SR – návrh vytvoriť hrubý scenár, prípadne zorganizovať konferenciu pre
predsednícky korpus za účasti zástupcov krajín, ktoré už predsedníctvo mali.
-

Odpoveď predsedu – odovzdávanie skúseností z predsedníctiev za účasti zástupcov
rezortov sa už uskutočnilo napr. s Holandskom. Stretnutia tohto druhu by sa mohli
uskutočňovať aj na iných rezortoch s rezortnými partnermi jednotlivých krajín.
V prípade potreby sprostredkovania kontaktov rezortom bude MZVEZ SR, ako aj
priamo príslušné ZÚ nápomocné.

Predseda na záver informoval, že ďalšie stretnutie MKR sa uskutoční vo februári 2013.
Očakávanou agendou rokovania budú návrhy materiálov týkajúcich sa analýzy výdavkov
a vytvárania databázy predsedníckeho korpusu.
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