ZÁZNAM Z 5. ZASADNUTIA
MEDZIREZORTNEJ KOORDINAČNEJ RADY PRE PRÍPRAVU PREDSEDNÍCTVA
SR V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE V ROKU 2016

Dátum: 22.5.2014 (štvrtok) o 14,00 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 ľudské zdroje a vzdelávacie aktivity
(Pozn.: Návrh štatútu bol prerokovaný členmi PS na jej 1. zasadnutí dňa 3.12.2013. MKR
schvaľuje štatúty pracovných skupín v súlade s čl. 5 ods. 4 svojho štatútu)

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

Príprava materiálu na rokovanie vlády „Rozpočet výdavkov na prípravu a zabezpečenie
predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016“, ktorý bude predložený na
rokovanie vlády SR do 31. augusta 2014 (uznesenie č. 160/2013 úloha B.4)

2.

Príprava politických priorít a obsahu slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie
v roku 2016 a spolupráca s predsedníckym Triom (NL-SK-MT)

3.

Informácia jednotlivých rezortov k potrebe a záujmu vzájomného zastupovania sa
v rámci predsedníckeho Tria v pracovných skupinách a výboroch Rady EÚ v rámci
predsedníckeho Tria

4.

Rôzne
a. Príprava projektu Národného programu vzdelávania zamestnancov štátnej správy
pre potreby SK PRES;
b. Informácia k organizačno-logistickému zabezpečeniu prípravy slovenského
predsedníctva v Rade EÚ v roku 2016;
c. Informácia k požiadavkám a prístupu ÚOŠS na zabezpečenú sieť Extranet-R;
d. Informácia k zabezpečeniu videokonferencií v podmienkach ÚOŠS – nadrezortný
systém.

Záznam z 5. zasadnutia MKR:
A - body
Návrh Štatútu medzirezortnej pracovnej skupiny pre ľudské zdroje a vzdelávacie aktivity bol
členmi Medzirezortnej koordinačnej rady pre prípravu SK PRES (ďalej len MKR) schválený.
B - body
Rokovanie viedol štátny tajomník MZVaEZ SR Peter Javorčík.
1. Materiál„ Rozpočet výdavkov na prípravu a zabezpečenie predsedníctva SR v Rade
Európskej únie v roku 2016“
• Materiál bude predložený na rokovanie vlády SR do 31. augusta 2014. Bude
predložený rezortom na predbežné vyjadrenie ešte pred samotným medzirezortným
pripomienkovým konaním. Materiál bližšie rozpracováva jednotlivé oblasti prípravy
SK PRES, tak ako boli definované v materiáli schválenom uznesením vlády SR
č. 160/2013.
• Pôvodné požiadavky rezortov a ostatných úradov na personálne posilnenie v súvislosti
s prípravou a výkonom SK PRES za roky 2014 – 2017 by zakladali príliš veľké
nároky na štátny rozpočet. Je nevyhnuté pristúpiť k výraznej revízii a redukcii
požiadaviek. Viacerí členovia MKR poukázali na značne poddimenzovaný stav na
jednotlivých odborných útvaroch svojich rezortov.
• Z dôvodu obmedzených rozpočtových zdrojov do úvahy prichádza posilnenie len
v tých prípadoch, keď má rezort v pôsobnosti pracovnú skupinu predsedanú z ústredia,
ktorá zasadá minimálne 2 a viac krát v mesiaci. Pri vyhodnocovaní požiadaviek sú
braté do úvahy aj skúsenosti iných predsedníctiev, napr. LT PRES 2013 a LV PRES
2015.
2. Koordinácia prípravy priorít SK PRES a spolupráca s triom (NL-SK-MT)
• Kľúčová je príprava dvoch základných programových dokumentov: 18-mesačného
programu predsedníckeho tria a 6-mesačného programu predsedníctva SR v Rade EÚ
(Program SK PRES). Ten v praxi predstavuje detailné rozpracovanie programu tria
s ťažiskom na tú časť agendy EÚ, ktorá má pre SR strategický význam. Pre tento účel
je potrebné vypracovať najprv katalóg možných ťažiskových tém SK PRES, teda tém,
ktoré sú pre SR dôležité už pri formovaní novej Európskej komisie a jej pracovného
programu.
• V tejto súvislosti MZVaEZ SR pripravilo návrh katalógového listu pre ťažiskovú
tému. Cieľom je spracovanie prehľadu možných ťažiskových tém SK PRES za
jednotlivé rezorty. Formulár je v prílohe záznamu. Termín pre spracovanie katalógu
ťažiskových tém za jednotlivé rezorty je do konca júna 2014.
• Rovnako bude potrebné prikročiť k spracovaniu prehľadu všetkých aktuálnych
legislatívnych návrhov EÚ, o ktorých vieme, že budú mať presah na trio a SK PRES
v roku 2016. Za daným účelom pripravilo MZVaEZ SR návrh tzv. fiche pre
jednotlivé návrhy aktov EÚ. Ide o formulár, ktorý v podobnej forme využívajú aj iné
predsedníctva.
2

• Štátny tajomník MF SR o. i. poukázal na kľúčovú úlohu jednotlivých vecne
príslušných rezortov pri príprave a spracovaní jednotlivých priorít SK PRES.
V súvislosti s predpokladanými parlamentnými voľbami na jar 2016, teda v čase
prípravy a finalizácie SK PRES, poukázal na dôležitosť otvorenej a nadstraníckej
diskusie o prípravách priorít SK PRES. Štátny tajomník MO SR podotkol, že ak
existujúci systém KEÚ má byť využitý aj pri príprave programu a priorít SK PRES,
bude potrebné zabezpečiť jeho funkčnosť.
• Predseda MKR informoval, že hlavným koordinačným mechanizmom prípravy
programu a priorít SK PRES na pracovnej úrovni bude existujúci mechanizmus
koordinácie európskych záležitostí (KEÚ). Úroveň MKR bude hlavným priestorom
pre politickú diskusiu. Prirodzene bude politická diskusia prebiehať aj na pôde vlády
SR a NR SR.
• Predseda MKR tiež informoval stručne o práci Národného konventu o EÚ
a predbežnom pláne pokračovania jeho aktivít v nadchádzajúcom období v súvislosti
prípravou programu SK PRES.
3. Informácia jednotlivých rezortov o potrebe a záujme vzájomného zastupovania sa
v rámci predsedníckeho Tria v pracovných skupinách a výboroch Rady EÚ v rámci
predsedníckeho Tria
• Rezorty informovali o prebiehajúcich rokovaniach s partnermi z predsedníckeho tria
vo veci možného vzájomného zastupovania sa v pracovných skupinách Rady počas
výkonu predsedníctva. Viaceré rezorty majú už predbežne identifikované oblasti
a témy, kde buď SR pravdepodobne preberie predsednícku stoličku po jednom
z partnerov tria alebo naopak, kde sa SR obráti so žiadosťou o zastupovanie
v predsedníckej funkcii na jedného z partnerov tria: oblasť morského rybolovu,
morskej biodiverzity, morských a pozemných hraníc, lesníctvo, jadrová energetika,
železničná a námorná doprava a pod.
• Spoločnou úlohou rezortov je do druhého rokovania politických predstaviteľov tria,
teda do začiatku septembra 2014 indikovať MZVEZ SR oblasti, kde SR buď bude
požiadané prevziať predsedníctvo namiesto partnerov v triu alebo naopak, kde sa
s takouto požiadavkou SR obráti na partnerov v triu.
4. Rôzne
• Neformálne ministerské zasadnutia ani samit EU-ASEM sa nebudú konať v Ríme,
kde má SR akreditovaný ZÚ, ale v Miláne (700 km od Ríma). Vzhľadom na
vzdialenosť, limitované personálne a finančné možnosti ZÚ Rím, ako aj limitovaný
počet badgeov na delegáciu (a tým aj možnosť účasti zástupcu ZÚ na jednotlivých
bodoch programu), bude ZÚ Rím na zasadnutiach v Miláne prítomný len vo
výnimočných prípadoch (napr. v prípade potreby zastupovania vedúceho delegácie).
Je preto potrebné včas a operatívne komunikovať so ZÚ pri zabezpečovaní účasti
delegácií SR na zasadnutiach v Miláne. Poznámka: Zasadnutia na úrovni vysokých
úradníkov, pracovnej a expertnej úrovni sa budú konať v Ríme.
a)

Realizácia projektu Národného programu vzdelávania zamestnancov
štátnej správy pre potreby SK PRES
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• Skupinová výučba anglického a francúzskeho jazyka a individuálna výučba
francúzskeho jazyka sa začala dňa 26.5.2014. V máji boli všetci zamestnanci oslovení,
otestovaní a rozdelení do skupín. Celkový počet štátnych zamestnancov, ktorí
absolvujú jazykové vzdelávanie predstavuje k dnešnému dňu 551.
• Pokračovať bude príprava inštitucionálno-procedurálneho vzdelávania v priebehu roka
2015 a tréning zručností by sa mal predbežne začať realizovať koncom roka 2014
a v prvej polovici roka 2015.
• Rezorty poukázali na možnú zvýšenú neúčasť na jazykových kurzoch v období
letných dovoleniek. V zmysle stanovených pravidiel je ale nutné dodržať stanovenú
hranicu účasti 80%. Všetky problémy bude možné riešiť priebežne, je však potrebná
včasná indikácia problému zo strany rezortu.
b)

Informácia
k organizačno-logistickému
zabezpečeniu
slovenského predsedníctva v Rade EÚ v roku 2016

prípravy

• Do leta bude zvolaná medzirezortná pracovná skupina pre logistiku a bezpečnosť.
Cieľom je prezentovať manuál k rozdeleniu kompetencií pri organizácii podujatí SK
PRES.
• V oblasti logisticko-bezpečnostnej v súčasnosti prebieha spracovanie podkladov
k cenovým kalkuláciám SK PRES. V druhej polovici r. 2014 bude prebiehať príprava
opisov na verejné obstarávania.
• Súčasne prebieha príprava na zabezpečenie a technické vybavenie centrálnych
konferenčných priestorov (Reduta, historická budova NR SR a hotel Bôrik).
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