ZÁZNAM Z 8. ZASADNUTIA
MEDZIREZORTNEJ KOORDINAČNEJ RADY PRE PRÍPRAVU PREDSEDNÍCTVA
SR V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE V ROKU 2016
Dátum: 14.5.2015 (štvrtok) o 14,00 hod.
Miesto: Kongresová sála MZVaEZ SR
Program zasadnutia:
A-body
(Body na formálne schválenie, ku ktorým sa diskusia nepredpokladá.)
Žiadne.
B-body
(Body, ku ktorým sa očakáva diskusia.)
1.

Príprava programu predsedníckeho tria
-

2.

informácia ŠTAT P. Javorčíka a následná diskusia

Informácia o aktuálnom stave v oblasti:
a) vzdelávacích aktivít
b) nastavenia komunikačného rámca s GS Rady počas SK PRES
-

3.

informácia ŠTAT P. Javorčíka a následná diskusia

Rôzne
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Závery vyplývajúce zo zasadnutia MKR
•

Zaslanie vstupov a komentárov zo strany rezortov k návrhu programu tria.
Termín: 18.5.2015

•

Rezorty boli požiadané, aby v súvislosti so súbehom aktivít v oblasti vzdelávania
a teda so zvýšením nárokov kladených na zamestnancov pristupovali k tejto
skutočnosti ústretovo a vytvorili priestor umožňujúci účasť zamestnancov na nich.
Termín: máj-október 2015

•

V rámci mediálnej komunikácie SK PRES bude nastavený komunikačný rámec s GS
Radou. Bude vypracovaný manuál, ktorý pomenuje jednotlivých aktérov komunikácie,
pravidlá a mechanizmus spolupráce s GS Rady.
Termín: september 2015

•

MZVaEZ SR zorganizuje zasadanie Medzirezortnej pracovnej skupiny pre kultúrnu
a mediálnu prezentáciu s cieľom podať rezortom aktuálnu informáciu.
Termín: do 15.7.2015
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Záznam z 8. zasadnutia MKR
A - body
Žiadne.
B - body
Rokovanie viedol predseda MKR, štátny tajomník MZVaEZ SR Peter Javorčík.
1.

Príprava programu predsedníckeho tria

V súvislosti s návrhom programu tria, ktorý predložil GS Rady, predseda MKR ŠTAT
P. Javorčík konštatoval, že návrh nespĺňa všetky pôvodné očakávania. Na druhej strane však
zostáva väčší priestor na návrhy členov tria. Naďalej platí, že uvedený dokument by mal byť
úderný, stručný a politický s rozsahom max. 18-20 strán. Predseda MKR načrtol hlavné úlohy
v nasledujúcom období: zaslanie komentárov rezortov k programu tria a vstupov za
každý rezort k príprave materiálu „Východiská Trio programu – príspevok SR“.
Každá z 5 kapitol programu tria má tzv. chapeau a zoznam legislatívnych a nelegislatívnych
aktov a k obom častiam je potrebné zaslať komentáre. V prípade „chapeau“ je možné doplniť
prípadné nové obsahové myšlienky. Zoznam aktov je vhodné konfrontovať s už pripravenými
katalógovými listami a indikovať možné ďalšie akty, zohľadňujúc tiež ich dôležitosť pre
Slovensko. Je zrejmé, že v dokumente nebudú môcť byť zohľadnené všetky priority
Slovenska a bude potrebné nájsť kompromis s partnermi. Bude však pripravovaný aj Národný
program SK PRES, v ktorom tieto priority bude možné zohľadniť.
Termín na zaslanie komentárov (k programu tria) a vstupov rezortov (k materiálu
Východiská Trio program) je 18. máj 2015. Prípadné ďalšie postrehy k programu tria bude
vhodné poslať ešte pred stretnutím tria na úrovni štátnych tajomníkov MZV 1. – 2. júna 2015
(Bratislava). Materiál „Východiská Trio programu – príspevok SR“ bude predložený na MPK
v prvej polovici júna, nasledovať bude jeho prerokovanie v HSR SR a na rokovanie vlády
bude zaradený do konca júna 2015.
Diskusia:
MF SR požiadalo o usmernenie (z hľadiska časového) pri spolupráci na komentároch
s partnermi z tria. Predseda MKR podporil včasné konzultácie s partnermi tria. Je v záujme
všetkých strán, aby sme dospeli k zhode s partnermi čo najskôr.
Ďalšie rezorty (MZ SR, MŽP SR, MPaRV SR) vyjadrili tiež určité sklamanie, že návrh
programu tria nezohľadňuje niektoré dôležité agendy. Rezorty ich preto rozpracujú v rámci
svojich vstupov.
MO SR zdôraznilo, že v agende bezpečnostnej politiky EÚ je nevyhnuté koordinovať
stanovisko s MZVaEZ SR a uvítali by preto určenie kontaktnej osoby (zo SZBP), s ktorou by
mohli diskutovať aj mimo oficiálnych stretnutí.
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Predseda MKR potvrdil, že v rámci programu tria ešte čakáme na príspevok Európskej služby
pre vonkajšiu činnosť (EEAS).
2.

a) Informácia o aktuálnom stave v oblasti vzdelávacích aktivít

Predseda MKR zdôraznil, že v nasledujúcom období dôjde k súbehu viacerých vzdelávacích
aktivít. Bude preto nevyhnutné, aby sa počítalo s tým, že každý zamestnanec zaradený do
vzdelávania si bude musieť vyčleniť cca 17 pracovných dní na vzdelávacie aktivity.
Riaditeľ odboru diplomatickej prípravy a vzdelávania J. Škoda poďakoval rezortom za
spoluprácu pri vypracovaní dohôd ohľadne stáží v Bruseli.
Upozornil na potrebu otestovania účastníkov vzdelávania ako nevyhnutného predpokladu
pre uznanie vyškolenia a zároveň pre plnenie merateľných ukazovateľov projektu.
Začiatok tréningu soft skills sa odhaduje, vzhľadom na finálnu fázu procesu verejného
obstarávania, na koniec júna. Vzdelávanie budú viesť vysoko profesionálni lektori,
predpokladá sa preto výborná úroveň tréningu. Inštitucionálno-procedurálna príprava už
prebieha v rámci modulu minimum a informácie o konaní ďalších dvoch modulov (medium
a maximum) už boli rozoslané účastníkom. Mediálny tréning, plánovaný predovšetkým pre
hovorcov, je v súčasnosti v stave prípravy verejného obstarávania cez elektronický
kontraktačný systém. Tiež apeloval na ústretovosť a trpezlivosť v súvislosti s účasťou
zamestnancov rezortov na vzdelávacích aktivitách a potrebu vytvoriť vhodné pracovné
podmienky.
Diskusia:
Zástupkyňa NR SR požiadala MZVaEZ o podporu v príprave na výkon SK PRES v oblasti
vzdelávania.
MO SR požiadalo MZVaEZ o podporu pre kandidáta MO SR na 2 týždňovú stáž Erasmus for
Public Administration na rok 2016.
2.

b) Informácia o aktuálnom stave v oblasti nastavenia komunikačného rámca s GS
Rady počas SK PRES

Predseda MKR uviedol, že ďalšou oblasťou, ktorej bude potrebné venovať pozornosť je
spolupráca s GS Rady v oblasti komunikácie. Rezorty budú musieť nastaviť komunikačné
rámce v ústredí a aj vo vzťahu ku sekretariátu SK PRES na MZVaEZ a komunikačnému tímu
na SZ v Bruseli. Rozdiely medzi formálnymi a neformálnymi radami sa stierajú, keďže aj
neformálne rady konajúce sa hlavných mestách sú mediálne silno sledované.
Riaditeľka odboru pre komunikáciu a prezentáciu (OKOM) S. Mašurová informovala
o uskutočnení pracovnej návštevy zástupcov komunikačného tímu s GS Rady na MZVaEZ
k problematike rozdelenia kompetencií medzi jednotlivými aktérmi. Informovala, že pre
ministrov bude realizovaný intenzívny tréning tesne pred začatím nášho PRES. Hovorcovia
rezortov budú mať možnosť absolvovať 1-2 pracovné dni priamo v komunikačnom tíme GS
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Rady. OKOM pripraví manuál komunikačného rámca zahrňujúci aktérov, pravidlá,
mechanizmus spolupráce. V priebehu 2 mesiacoch sa tiež uskutoční stretnutie pracovnej
skupiny pre kultúrnu a mediálnu prezentáciu.
Diskusia:
MS SR požiadalo o informáciu ohľadne loga SK PRES a jeho využitia na rezortoch ako aj
o prepojenie s pripravovaným brandingom SR. Tiež sa zaujímalo o problematiku
zabezpečenia darčekových predmetov.
Predseda MKR v reakcii uviedol, že výber predsedníckeho loga bol ukončený a jeho
prezentácia bude oficiálne realizovaná v súlade s tradíciou asi 2 mesiace pred začatím SK
PRES. Ďalšie nastolené otázky budú predmetom zasadnutia medzirezortnej PS pre kultúrnu
a mediálnu prezentáciu.
3.

Rôzne

a) Predseda MKR informoval, že o výške a štruktúre rozpočtu SK PRES na roky 2016
a 2017 sa bude s MF SR diskutovať v rámci rokovaní o návrhoch východísk verejnej
správy v priebehu mesiaca jún. Návrh predložený zo strany MZVaEZ SR zohľadňoval
všetky výdavky, ktoré boli odkomunikované a vzájomne odsúhlasené na ostatných
stretnutiach s ÚOŠS. Na rokovaniach s MF SR bola otvorená aj otázka nekrytých
kapitálových výdavkoch. O tých musia rezorty rokovať s MF SR na bilaterálnej úrovni.
b) Predseda MKR uviedol, že v súvislosti s personálnym posilnením SZ Brusel sa bude
stabilizovať štruktúra SZ Brusel (vytváranie nových oddelení). Rezorty budú listami
požiadané o nomináciu mien expertov, ktorí posilnia SZ Brusel.
c) Predseda MKR požiadal rezorty, aby experti komunikovali parciálne otázky
v súvislosti s SK PRES v prvom rade so sekretariátom PRES na MZVaEZ. Ak bude
potrebné, záležitosť overí na GS Rady priamo SZ Brusel.
d) MS SR požiadalo o usmernenie v súvislosti s plánovaným pracovným zasadnutím
v oblasti JHA medzi EÚ a krajinami západného Balkánu, ktoré by sa malo podľa plánu
uskutočniť v Kosove. Predseda MKR uviedol, že pokiaľ nejde o právne úkony súvisiace
s uznaním Kosova, treba pristupovať k takýmto otázkam pragmaticky a nevidí prekážku
takéto stretnutie uskutočniť.
e) MZ SR informovalo, že pripravuje návrh zabezpečenia zdravotníckej služby počas SK
PRES. V tejto súvislosti pripraví manuál. MZ SR zašle tiež predpokladaný rozpočet.
f)

MŽP SR sa zaujímalo o postup pri zastupovaní v aktivitách v rámci tria. Predseda MKR
uviedol, že finalizácia bude riešená centrálne.
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