ZÁPISNICA Z 2. ZASADNUTIA
MEDZIREZORTNEJ KOORDINAČNEJ RADY PRE PRÍPRAVU PREDSEDNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE V ROKU 2016

Dátum: 12. 3. 2013 o 14,00 hod.
Miesto: Kongresová sála MZVEZ SR

Program zasadnutia:
A-body :
Návrh Štatútu medzirezortnej pracovnej skupiny pre rozpočtové zabezpečenie
B-body:
Návrh materiálu „Analýza výdavkov na zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v roku
2016“
Iné otázky a informácie:
1. Materiál „Návrh na riešenie priestorových kapacít Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli
počas prípravy a výkonu predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016“
2. Materiál „Správa o stave pripravenosti SR na výkon predsedníctva SR v Rade Európskej
únie v roku 2016“
3. Materiál „Návrh na logisticko-organizačné zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ
v roku 2016“
4. Aktualizácia stavu prípravy projektu Národného programu vzdelávania zamestnancov
štátnej správy pre potreby SK PRES
5. Podpora občanov SR pôsobiacich v EÚ inštitúciách
A - body: Návrh Štatútu medzirezortnej pracovnej skupiny pre rozpočtové zabezpečenie
(Body na formálne schválenie, ku ktorým sa diskusia nepredpokladá.)
•

Členovia Rady štatút schválili.

B - body: Návrh materiálu „Analýza výdavkov na zabezpečenie predsedníctva SR
v Rade EÚ v roku 2016“
(Body, ku ktorým sa očakáva diskusia)
•

Predseda Rady informoval členov, že materiál „Analýza výdavkov na zabezpečenie
predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016“ (ďalej Analýza) bol schválený vo vedení
MZV a EZ SR dňa 7. 3. 2013 a v súčasnosti je predmetom riadneho medzirezortného
pripomienkového konania.
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•

Pripomenul, že predloženiu materiálu na riadne medzirezortné pripomienkové konanie
predchádzala dvojkolová neformálna diskusia s rezortmi a zišla sa Medzirezortná
pracovná skupina pre rozpočtové zabezpečenie SK PRES. Ocenil konštruktívnu
spoluprácu so všetkými členmi na príprave tohto mimoriadne náročného materiálu.

•

Konštatoval, že analýza ešte neobsahuje konkrétne čísla vzhľadom na veľa neznámych
premenných, ktoré v súčasnosti nie je možné konkretizovať. Jedná sa predovšetkým
o informácie o podujatiach, ktoré budú súčasťou programu SK PRES. Veľkou
rozpočtovou položkou bude prípadná organizácia multilaterálneho samitu počas
predsedníctva.

•

Výdavky boli v Analýze rozdelené do 6 kategórií:
1. Osobné výdavky, cestovné výdavky, náhrady a prenájom (v členení na SZ EÚ
Brusel a ústredie ÚOŠS),
2. výdavky na vzdelávanie a odbornú prípravu (hradené z prostriedkov Európskeho
sociálneho fondu okrem špecializovaného vzdelávania1),
3. výdavky v oblasti logistiky a bezpečnosti,
4. výdavky na mediálno-kultúrnu prezentáciu,
5. výdavky na administratívno-technické zabezpečenie,
6. investičné výdavky - budú závisieť od materiálov logisticko-bezpečnostného
zabezpečenia SK PRES (do 30. júna 2013) a riešenia priestorových kapacít na SZ
EÚ Brusel (do 31. mája 2013).

•

Predseda Rady informoval členov, že materiál bude predložený na rokovanie vlády SR do
31. 3. 2013 a ihneď po schválení materiálu vládou bude MZVEZ SR rokovať na
bilaterálnej úrovni s jednotlivými ÚOŠS osobitne o výdavkoch na prípravu SK PRES na
rok 2014 a výhľadovo na obdobie rokov 2015-2016. Prevažná väčšina týchto výdavkov
by sa mala týkať osobných výdavkov v súvislosti s posilňovaním koordinačných tímov
a prípadne cestovných náhrad z dôvodu vysielania zamestnancov ÚOŠS na stáže
a pozorovania. MZVEZ SR bude následne rokovať s MF SR s cieľom určenia výdavkov
na SK PRES vo východiskách rozpočtu na roky 2014-2016 a alokácie prostriedkov do
Všeobecnej pokladničnej správy. Na najbližšom stretnutí Medzirezortnej pracovnej
skupiny pre rozpočtové zabezpečenie bude dohodnutá metodika a jednotný systém
výpočtu osobných výdavkov na rok 2014 v ústredí, keďže pri príprave Analýzy sa vstupy
od rezortov výrazne líšili.

•

ŠTAT MF SR zdôraznil dôležitosť bodu B.1. v uznesení k Analýze. MZVEZ SR je síce
centrálnym koordinátorom PRES, ale výšku jednotlivých výdavkov spojených s SK
PRES si rezorty budú nárokovať individuálne pri rozpise východísk rozpočtu verejnej
správy. Súčasne navrhol z uznesenia k materiálu vypustiť body B.5, B.6 a B.7, ktoré
považuje za duplicitné.

1

V súlade s UV č. 13/2013 k Národnému programu vzdelávania zamestnancov štátnej správy pre potreby
predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016
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Reakcia predsedu: Návrh bol akceptovaný.
•

ŠTAT MDV a RR SR ocenil Analýzu. V súvislosti s PRES podčiarkol dôležitosť
prezentácie Slovenska z pohľadu cestovného ruchu a navrhol spolupracovať pri
organizovaní predsedníckych podujatí so združeniami a asociáciami CR s cieľom
propagovať aj mimobratislavské regióny.
- Reakcia predsedu: Jedným z aspektov PRES bude kultúrna a regionálna prezentácia
SR, ale zároveň pri súčasnom stave verejných financií je potrebné zachovať čo
najvyššiu mieru efektivity vynaložených prostriedkov. Momentálne, aj na základe
skúseností ostatných PRES, pretrváva tendencia podujatia na vyššej úrovni
organizovať centralizovane na jednom mieste (Bratislava, prípadne okolie). Ide
okrem finančného aspektu, aj o dostupnosť potrebnej infraštruktúry z hľadiska
bezpečnosti, logistiky, dopravy a pod. Regiónom bude poskytnutý priestor pri
zabezpečovaní programu počas expertných rokovaní, prípadne odborných konferencií
atď.

•

ŠTAT MŠVV a Š SR ponúkol spoluprácu s univerzitami počas SK PRES.
- Reakcia predsedu: S využitím potenciálu univerzít pri organizačnom zabezpečení
predsedníctva sa počíta.

Iné otázky a informácie
1. Materiál „Návrh na riešenie priestorových kapacít Stáleho zastúpenia SR pri EÚ
v Bruseli počas prípravy a výkonu predsedníctva SR v Rade Európskej únie
v roku 2016“
•

Predseda Rady stručne oboznámil členov s vládnym materiálom. Termín jeho predloženia
na rokovanie vlády bol o dva mesiace posunutý. Časový sklz spôsobuje komunikácia
s externými subjektmi. Materiál rieši otázku sídla Stáleho zastúpenia SR pri EÚ
v Bruseli, ktoré kapacitne nezodpovedá nárokom na zvládnutie plynulého chodu SK
PRES. Hľadá sa optimálny model predovšetkým z finančného hľadiska.
2. Materiál „Správa o stave pripravenosti SR na výkon predsedníctva SR v Rade
Európskej únie v roku 2016“

•

Členovia rady boli informovaní, že vláda SR dňa 7. 3. 2013 schválila „Správu o stave
pripravenosti SR na výkon SK PRES v roku 2016“. Jej cieľom je poskytnúť rámcovú
informáciu o stave príprav štátnej správy. Správa je prvou zo sérií správ, ktorými bude
monitorované a kontrolované plnenie časovej a vecnej súslednosti naplánovaných krokov
v rámci prípravy SK PRES. Správa má však za cieľ predovšetkým informovať Národnú
radu SR. Najbližšia súhrnná by mala byť vypracovaná o rok. Neskôr budú správy
predkladané častejšie.
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3. Materiál „Návrh na logisticko-organizačné zabezpečenie predsedníctva SR
v Rade EÚ v roku 2016“
•

GR sekcie ministra MZVEZ SR M. Kottman objasnil členom Rady harmonogram
prípravy v poradí ďalšieho kľúčového vládneho materiálu. Začiatkom apríla bude zvolané
rokovanie Logisticko-bezpečnostnej pracovnej skupiny a koncom apríla by mal byť
materiál predložený na medzirezortné pripomienkové konanie.

•

Predseda Rady doplnil informáciu o predpokladaný model organizovania predsedníckych
podujatí na najvyššej úrovni: predpokladá sa v čo najväčšej miere zabezpečovať parciálne
aktivity centralizovane (catering, konferenčný servis, doprava, ubytovanie, akreditácia
a pod.).

•

V diskusii ŠTAT MŠVV a Š SR vyslovil žiadosť o lepší tok informácií medzi MZVEZ
SR a členmi Rady, predovšetkým v personálnych otázkach obsadenia Stáleho zastúpenia
SR pri EÚ v Bruseli.
- Reakcia predsedu: Tieto otázky budú predmetom bilaterálnych rokovaní s jednotlivými
rezortmi a nesúvisia s týmto materiálom.
4. Aktualizácia stavu prípravy projektu Národného programu vzdelávania
zamestnancov štátnej správy pre potreby SK PRES

•

Predseda Rady ocenil spoluprácu s MPSVaR SR pri príprave projektu Národného
programu vzdelávania pre čerpanie prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu
a odovzdal slovo R odboru diplomatickej akadémie MZVEZ SR S. Vallovi.

•

MZVEZ má v súčasnosti dopracované obsahové zameranie projektu a časť finančného
plánu, konkrétne časti týkajúcej sa jazykového vzdelávania. Začiatok je naplánovaný na
september 2013. Boli kompletne spracované podklady na verejné obstarávanie
poskytovateľa jazykového vzdelávania. Bude vyhlásené v horizonte niekoľkých týždňov.

•

Po ukončení výberu poskytovateľa jazykovej výučby začne prvá etapa vzdelávania –
jazyková príprava. Výberový proces na druhú aktivitu – tréning negociačných zručností–
prebehne v prvej polovici roku 2014. Realizácia druhej a tretej aktivity (tréning
negociačných zručností a inštitucionálno-procedurálna príprava) je naplánovaná na druhú
polovicu roku 2014 a prvú polovicu roku 2015.

•

V rámci príprav na realizáciu jazykového vzdelávania sa očakáva od rezortov príprava
menných zoznamov účastníkov tohto vzdelávania tak, aby bolo možné začať výučbu
v septembri 2013. Limity pre počet účastníkov za jednotlivé rezorty a úrady budú včas
oznámené a budú zohľadňovať počet pracovných skupín a výborov v gescii jednotlivých
rezortov a úradov.
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5. Podpora občanov SR pôsobiacich v EÚ inštitúciách
•

Predseda Rady apeloval na členov, aby v krátkodobom horizonte aktívnejšie pristupovali
k vysielaniu národných expertov do EÚ inštitúcií. Snahou je zvýšiť ich počet do roku
2015 s cieľom pripraviť ich a využiť ich počas SK PRES. V roku 2012 sme evidovali len
27 osôb pracujúcich ako národní experti.

•

Problém je tiež otázka nedostatočného využívania prostriedkov vyčlenených
Ministerstvom financií SR vo Všeobecnej pokladničnej správe na prefinancovanie
dočasného náhradného obsadenia miesta uvoľneného po vyslaní národného experta.
Z vyčlenených prostriedkov na osobné výdavky v roku 2012 vo výške 185 tisíc € bolo
vyčerpaných iba 9,93%. Predseda Rady navrhol poslať rezortom písomnú informáciu
o fungovaní tohto finančného mechanizmu.

Predseda na záver informoval, že ďalšie stretnutie Rady sa uskutoční približne v horizonte
dvoch mesiacov. Očakávanou agendou rokovania bude návrh materiálu týkajúci sa logistickobezpečnostného zabezpečenia predsedníctva.

Spracovala:
Schválil:
14. 3. 2013

Lenka Biernat, PRES
Branislav Pavlovič, R-PRES
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