ZÁZNAM ZO 6. ZASADNUTIA
MEDZIREZORTNEJ KOORDINAČNEJ RADY PRE PRÍPRAVU PREDSEDNÍCTVA
SR V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE V ROKU 2016
Dátum: 25.11.2014 (utorok) o 10,00 hod.
Miesto: Kongresová sála MZVaEZ SR
Program zasadnutia:
A-body
(Body na formálne schválenie, ku ktorým sa diskusia nepredpokladá.)
1.

Návrh Štatútu medzirezortnej pracovnej skupiny pre kultúrnu a mediálnu prezentáciu
(Pozn.: Návrh štatútu bol prerokovaný členmi PS na jej 1. zasadnutí dňa 8.10.2014. MKR
schvaľuje štatúty pracovných skupín v súlade s čl. 5 ods. 4 svojho štatútu)

B-body
(Body, ku ktorým sa očakáva diskusia.)
1.

Príprava politických priorít, 18 mesačného programu tria a 6 mesačného programu SK
PRES, vzťahy s EP a inštitúciami EÚ pri príprave SK PRES
- Úvodná informácia podaná ŠTAT2
- Informácia jednotlivých rezortov o kontaktoch a spolupráci s partnermi tria
ohľadne možných spoločných tém a budúcich priorít

2.

Príprava materiálu Mediálna stratégia SK PRES - východiská
- Krátka informácia a predstavenie tejto oblasti prípravy ŠTAT2

3.

Potreba vzájomného zastupovania sa v pracovných skupinách a výboroch Rady EÚ
v rámci predsedníckeho tria, možnosti prelínania sa kalendárov podujatí jednotlivých
predsedníctiev (konzultácie o možnostiach realizovať niektoré podujatia iba raz počas
celého trio predsedníctva) a záujem o secondmenty kandidátov z inštitúcií EÚ počas SK
PRES (možnosť secondmentov aj expertov z iných krajín, osobitne z jazykovo
príbuzných)
- Informácia jednotlivých rezortov

4.

Národný program vzdelávania zamestnancov štátnej správy pre potreby SK PRES v roku
2016 (uznesenie vlády č. 13/2013)
- Informácia o priebehu vzdelávacích aktivít a príprave ďalších ŠTAT2
- Informácia jednotlivých rezortov

5.

Rôzne – krátke informácie ŠTAT2
a) Zabezpečenie videokonferencií v podmienkach ÚOŠS – nadrezortný
konferenčný systém
(Pozn.: list č 312.420/2014-OIKT zaslaný na ŠTAT jednotlivých rezortov)
b) Ďalšie kroky v oblasti prípravy financovania a rozpočtu SK PRES

video
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Závery vyplývajúce zo zasadnutia MKR
•

Zaslanie pripomienok k materiálu Mediálna stratégia SK PRES - východiská
Termín: 1. december 2014

•

Aktualizácia možných priorít SK PRES zo strany rezortov v nadväznosti na zverejnenie
pracovného programu EK
Termín: 31. január 2015

•

Pokračovanie práce rezortov v kontaktoch a spolupráci s partnermi z predsedníckeho tria
pri stanovení spoločných tém a budúcich priorít 18-mesačného programu Rady
Termín: priebežne

•

Dohoda rezortov s partnermi z predsedníckeho tria o vzájomnom zastupovaní sa
v pracovných skupinách a výboroch Rady EÚ s cieľom predstavenia dohody na rokovaní
štátnych tajomníkov rezortov diplomacie na stretnutí Tria vo februári 2015
Termín: 31. január 2015

•

Zintenzívnenie spolupráce a komunikácie s inštitúciami EÚ, prioritne s Európskym
parlamentom a Generálnym sekretariátom Rady EÚ pri príprave SK PRES –
zorganizovanie rokovaní na politickej úrovni
Termín: 31. máj 2015

•

Informovanie o záujme secondovať expertov z inštitúcií EÚ na rezorty a naopak
Termín: priebežne

•

Realizácia bilaterálnych rokovaní predsedu MKR s členmi MKR k pokroku pri príprave
SK PRES v zmysle záverov zasadnutia MKR
Termín: 28. február 2015
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Záznam zo 6. zasadnutia MKR:
A - body
Návrh Štatútu medzirezortnej pracovnej skupiny pre kultúrnu a mediálnu prezentáciu bol
schválený členmi Medzirezortnej koordinačnej rady pre prípravu SK PRES (ďalej len MKR).
B - body
Rokovanie viedol predseda MKR, štátny tajomník MZVaEZ SR Peter Javorčík. Zasadnutia sa
na pozvanie predsedu MKR zúčastnil aj veľvyslanec Holandského kráľovstva v SR Richard
van Rijssen.
1.

Príprava politických priorít, 18 mesačného programu tria a 6 mesačného programu
SK PRES, vzťahy s EP a inštitúciami EÚ pri príprave SK PRES
- Úvodná informácia podaná ŠTAT2 a informácia jednotlivých rezortov
o kontaktoch a spolupráci s partnermi tria ohľadne možných spoločných tém
a budúcich prioritách
• Predseda MKR v úvode stretnutia uviedol, že je potrebné pokračovať v identifikácii
obsahových priorít nášho predsedníctva a to v nadväznosti na strategické
dokumenty EÚ – Strategickú agendu, 10 bodový program predsedu EK Junckera
a Pracovný program EK, ktorého schválenie sa očakáva v polovici decembra t.r.
Posledný dokument bude kľúčový pre stanovenie tém nášho predsedníctva, ako aj 18mesačného programu Rady.
• Budúcu jar by mala pokročiť príprava programu predsedníckeho tria. Je
potrebné čo najskôr stanoviť východiská spoločného programu tria, pričom schválenie
finálneho 18-mesačného programu je plánované do konca roku 2015. V tomto
kontexte je dôležité ďalšie stretnutie tria na úrovni štátnych tajomníkov, ktoré sa
uskutoční vo februári 2015 na Malte.
• Predseda MKR vyzval členov MKR (rezorty) zintenzívniť spoluprácu s európskymi
inštitúciami, prioritne s Európskym parlamentom a Generálnym sekretariátom
Rady EÚ pri príprave predsedníctva. Odporučil zorganizovanie rokovaní na
politickej úrovni v priebehu mesiacov marec až máj 2015.
• Veľvyslanec Holandského kráľovstva na Slovensku Richard van Rijssen podal
informáciu o skúsenostiach NL s prípravou predsedníctva. Po Lisabonskej zmluve sa
úloha predsedajúcej krajiny značne zmenila. Prijímanie legislatívy EÚ je pomerne
dlhý proces, na prioritnej agende je preto potrebné pracovať už dnes. Zároveň
ubezpečil rezorty o pripravenosti ZÚ NL v Bratislave participovať na sprostredkovaní
kontaktov s holandskými partnermi a zorganizovať bilaterálne stretnutia.
• Richard van Rijssen skonštatoval, že pri príprave predsedníctva je potrebné byť
ambiciózny. Ambicióznosť predsedníctva sa má chápať pri manažovaní práce
Rady EÚ, teda v rokovaní v mene celej 28čky počas 6 mesiacov. Stanovenie
politických priorít predsedníctva je dôležité, ale je potrebné ich nastaviť realisticky.
Príliš veľa „národných“ priorít a nadmieru ambiciózny program bude pôsobiť
kontraproduktívne.
• Holandské predsedníctvo sa pri príprave plánuje riadiť tromi princípmi –
cielenosť návrhov, vyváženosť regulácie a demokratická legitimita. Osobitne
spomenul konferencie na medzinárodnej úrovni v tretích krajinách, ktorých príprava je
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obzvlášť náročná a dôležitá a kladie pomerne vysoké nároky na každú predsedajúcu
krajinu.
• Predstavitelia jednotlivých rezortov podali stručnú informáciu o doterajších, ako aj
plánovaných kontaktoch a spolupráci s partnermi z predsedníckeho tria – Holandska
a Malty – na pracovnej, ako aj na politickej úrovni. Predseda MKR ocenil doterajšie
aktivity rezortov (stretnutia na všetkých úrovniach v Bratislave aj v Bruseli). Diskusia
ukázala, že všetky rezorty v priebehu leta a jesene t.r. rokovali so svojimi partnermi
v rámci tria, či už na pracovnej alebo politickej úrovni. Boli otvorené možné témy
a otázky spoločného záujmu.
•

Príprava materiálu Mediálna stratégia SK PRES - východiská
- Krátka informácia a predstavenie tejto oblasti prípravy ŠTAT2
• Predseda MKR skonštatoval, že materiál Mediálna stratégia SK PRES – východiská,
ktorý bol zaslaný rezortom vopred, je súčasťou širšej komunikačnej stratégie SK
PRES (vrátane vizuálnej identity, kultúrno-spoločenskej prezentácie a spolupráce
s mimovládnymi organizáciami, vysokými a strednými školami). Zaslanie
pripomienok rezortov k materiálu sa očakáva do 1. decembra 2014. Ide o „živý“
dokument, ktorý bude predstavovať flexibilný nástroj komunikácie o SK PRES pre
všetkých aktérov zapojených do prípravy SK PRES.
• SK PRES bude klásť dôraz na jednohlasnú komunikáciu založenú na piatich
princípoch – päť P – pozitívna, pro-aktívna, presná, ľuďom prístupná
a príťažlivá komunikácia.
• Na pôde koordinátora prípravy SK PRES (MZVaEZ), bude od januára 2015 zriadený
základ komunikačného tímu využívajúceho celé spektrum komunikačných nástrojov
zameraných na jednotlivé cieľové skupiny. Predseda MKR podčiarkol význam
networkingu a spolupráce s ostatnými orgánmi štátnej správy.
• Hlavný komunikačný kanál budú predstavovať médiá akreditované pri inštitúciách EÚ
v Bruseli, ale komunikácia s domácim novinárskym prostredím bude rovnako dôležitá.

•

Potreba vzájomného zastupovania sa v pracovných skupinách a výboroch Rady EÚ
v rámci predsedníckeho tria, možnosti prelínania sa kalendárov podujatí
jednotlivých predsedníctiev (konzultácie o možnostiach realizovať niektoré
podujatia iba raz počas celého Trio predsedníctva) a záujem o secondmenty
kandidátov z inštitúcií EÚ počas SK PRES
- Úvodná informácia podaná ŠTAT2 a následne informácie od rezortov
• Predstavitelia jednotlivých rezortov podali stručnú informáciu o aktuálnom stave
rokovaní pri zastupovaní sa v niektorých pracovných skupinách a výboroch Rady EÚ
v rámci predsedníckeho tria. Potreba vzájomného zastupovania sa ukazuje iba
v prípade niekoľkých rezortov a v malom počte pracovných skupín Rady EÚ. Ide
hlavne o životné prostredie a pôdohospodárstvo. Táto otázka je otvorená tiež
v prípade rezortov práce, sociálnych vecí a rodiny, vnútra a Úradu vlády SR.
• Predseda MKR vyzval rezorty na pokročenie rokovaní v predmetnej agende s tým, že
zastupovanie v pracovných skupinách a výboroch Rady EÚ je potrebné mať
uzavreté do stretnutia tria na úrovni štátnych tajomníkov, ktoré sa uskutoční vo
februári 2015 na Malte.
• Pokiaľ ide o secondovanie expertov z inštitúcií EÚ na rezorty, je potrebné, aby si
príslušné rezorty v prvom rade identifikovali potenciálnych expertov v inštitúciách EÚ
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a predbežne prerokovali ich záujem. Informácie je potrebné komunikovať aj MZVaEZ
SR, aby bolo možné k otázke zaujať koordinovaný postoj.
• MF SR informovalo o záujme mnohých členských štátov o secondovanie expertov na
jednotlivé rezorty počas SK PRES. V mnohých prípadoch sú krajiny pripravené hradiť
aj náklady s tým spojené, prípadne je možné využitie európskych fondov.
• Predseda MKR v tejto súvislosti upozornil na skutočnosť, aby rezorty citlivo zvážili
počet secondových zamestnancov do inštitúcií EÚ počas SK PRES, nakoľko budú
potrební v ústredí.
•

Národný program vzdelávania zamestnancov štátnej správy pre potreby
SK PRES v roku 2016 (uznesenie vlády č. 13/2013)
- Informácia o priebehu vzdelávacích aktivít a príprave ďalších ŠTAT2 a následne
priestor na diskusiu
• Predseda MKR skonštatoval, že v súčasnosti prebieha vzdelávanie v anglickom
a francúzskom jazyku v skupinovej aj individuálnej forme. Kvalita kurzov do veľkej
miery odráža povinnosť obstarávateľa vyberať dodávateľov podľa najnižšej ceny.
Problémy, ktoré sa vyskytli pri výučbe sú operatívne riešené.
• Ďalší blok vzdelávania, ktoré nás čaká, sa bude týkať tréningu zručností, ďalej sú
plánované odborné vzdelávacie stáže v Bruseli pre cca 100 účastníkov v rozsahu
dvoch týždňov. Od mája 2015 je plánovaný vzdelávací cyklus Generálneho
sekretariátu Rady k témam ako Rokovací poriadok Rady alebo riadny legislatívny
postup atď.

• Rôzne
a) Nadrezortný videokonferenčný systém
• Predseda MKR poďakoval rezortom za zaslané informácie k zámeru vybudovať
nadrezortný video konferenčný systém, ktorý by mal fungovať koncom roka
2015.
• V súčasnosti prebieha spracovanie súťažných podkladov na základnú infraštruktúru
systému, ktoré budú predmetom vyhlásenia verejnej súťaže.
b) Ďalšie kroky v oblasti prípravy financovania a rozpočtu SK PRES
• Predseda MKR informoval partnerov, že výdavky na SK PRES v roku 2016 budú
zapracované do kapitol jednotlivých rezortov. Detailnejšie informácie
a harmonogram vstupov očakávaných od rezortov budú predmetom bilaterálnych
predsedu MKR, štátneho tajomníka MZVaEZ SR P. Javorčíka s členmi MKR
v januári a februári 2015.
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