ZÁZNAM ZO 4. ZASADNUTIA
MEDZIREZORTNEJ KOORDINAČNEJ RADY PRE PRÍPRAVU PREDSEDNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE V ROKU 2016

Dátum: 22.11.2013 (piatok) o 10,00 hod.
Miesto: Kongresová sála MZVaEZ SR

Program zasadnutia:
A-body
(Body na formálne schválenie, ku ktorým sa diskusia nepredpokladá.)
Bez návrhov.
B-body
(Body, ku ktorým sa očakáva diskusia.)
1.

Materiál „Štatút Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii v Bruseli“.

2.

Materiál „Koncepcia vizuálnej, mediálnej, kultúrnej a komunikačnej prezentácie SK
PRES“.

3.

Informácia o príprave projektu Národného programu vzdelávania zamestnancov štátnej
správy pre potreby SK PRES.

4.

Informácia jednotlivých rezortov o stave budovania personálnych kapacít a koordinačnej
štruktúry rezortu pre prípravu a výkon SK PRES a následná diskusia.

5.

Rôzne
- Informácia o projekte MZVa EZ “Návrh technického (IKT) zabezpečenia slovenského
predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2016“;
- Príprava kalendára SK PRES;
- Správa o stave pripravenosti SK PRES (marec 2014).

Záznam zo 4. zasadnutia MKR:

A - body
Bez návrhov.
B - body
Rokovanie viedol štátny tajomník MZVaEZ SR Peter Javorčík.
1. Materiál „Štatút Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii v Bruseli“
• Materiál je predkladaný na rokovanie vlády na základe uznesenia vlády č. 603/2012,
úlohy B. 3.
• Pôvodný Štatút SZ pri EÚ v Bruseli bol vypracovaný ešte v roku 2004. Keďže za
ostatné desaťročie prešla európska a národná legislatíva zmenami, tieto je potrebné
reflektovať v navrhovanom materiáli.
• Pripomienky k materiálu vzniesli rezorty MŽP SR, MF SR, GP a NBS. Rezorty zašlú
MZVaEZ SR písomné pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového
konania.
2. Materiál „Koncepcia vizuálnej, mediálnej, kultúrnej a kultúrno-spoločenskej
prezentácie SK PRES“
• Materiál bude začiatkom budúceho roka predložený rezortom na pripomienky v rámci
medzirezortného pripomienkového konania a následne na rokovanie vlády SR.
• Hlavným cieľom mediálnej komunikácie je jednohlasne prezentovať predsedníctvo
smerom k médiám a k verejnosti.
• Zároveň sa predpokladá prezentácia predsedníckej krajiny najmä v Bruseli
(Luxemburgu) a v tretích krajinách v rámci rozpočtových možností predsedníckej
krajiny.
• V tejto súvislosti budú webové stránky jednotlivých rezortov a úradov počas
prípravy a výkonu SK PRES predmetom zvýšeného záujmu verejnosti a médií.
MZVaEZ SR preto kladie dôraz na včasnú prípravu rezortov.
• Rezorty (MK SR, MŽP SR a GP) v rámci diskusie predložili pripomienky. V písomnej
forme ich v rámci medzirezortného pripomienkového konania predložia MZVaEZ SR.
3. Informácia o príprave projektu Národného programu vzdelávania zamestnancov
štátnej správy pre potreby SK PRES
• MZVaEZ SR je koordinátorom realizácie projektu „Zvýšenie kvality výkonu
zamestnancov štátnej správy v oblasti európskej agendy – príprava na predsedníctvo
SR v Rade EÚ“.
• V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na jazykovú výučbu. Ukončenie
predpokladáme do konca roka 2013, od budúceho roka by mal byť začatý proces
výučby.
• MZVaEZ SR požiada rezorty o konkrétne zoznamy ľudí na účely vzdelávania.
• Do konca roka 2013 bude po prvýkrát zvolaná Medzirezortná pracovná skupina
pre ľudské zdroje a vzdelávacie aktivity, kde MZVaEZ popíše požiadavky na
rezorty.
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• V roku 2014 bude MZVaEZ SR pokračovať v implementácii Národného programu
vzdelávania: tréning negociačných zručností by mal predbežne začať koncom roku
2014; inštitucionálno-procedurálna príprava je naplánovaná na prvú polovicu roku
2015 a bude realizovaná Generálnym sekretariátom Rady.
4. Informácia jednotlivých rezortov o stave budovania personálnych kapacít
a koordinačnej štruktúry rezortu pre prípravu a výkon SK PRES a následná diskusia
• V rámci prípravy na SK PRES informoval každý zastúpený rezort o stave budovania
a odbornej prípravy svojich personálnych kapacít v nadchádzajúcom období (rok
2014).
• K jazykovému vzdelávaniu požiadalo MZVaEZ SR o vzájomnú koordináciu.
• MZVaEZ SR odporučilo rezortom viesť konzultácie k príprave SK PRES okrem
Holandska a Malty (krajiny predsedníckeho Tria) najmä s krajinami, ktoré predsedali
Rade EÚ po prijatí Lisabonskej zmluvy.
5. Rôzne:
5.1 Informácia o projekte MZVaEZ “Návrh technického (IKT) zabezpečenia
slovenského predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2016“
• Projekt bol pripravený vo svetle schválenia uznesenia vlády SR č. 627/2013
k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík
EÚ. Návrh reaguje na potrebu zefektívniť a sprehľadniť koordináciu európskych
záležitostí na národnej úrovni.
• Systém by mal v čase realizácie SK PRES 2016 už plne fungovať. Z prevažnej časti sa
realizácia projektu plánuje financovať z fondov EÚ.
5.2 Príprava kalendára SK PRES
• Podľa návrhov zaslaných MZVaEZ plánujú ministerstvá a ÚOŠS v tomto štádiu
zorganizovať spolu 11 neformálnych ministerských zasadnutí Rady, 2 ministerské
konferencie, cca 160 podujatí na expertnej a pracovnej úrovni v SR a 32 podujatí
na pracovnej úrovni v tretích krajinách.
• Hlavnú zodpovednosť za zostavenie a predloženie kalendára podujatí SK PRES bude
mať Sekretariát SK PRES, ktorý bude s každým rezortom komunikovať
o predložených návrhoch, termínoch a ďalších organizačných aspektoch.

5.3 Správa o stave pripravenosti na SK PRES
• MZVaEZ SR má úlohu do marca 2014 predložiť vláde SR na schválenie a následne
na rokovanie Výboru pre európske záležitosti NR SR v poradí už druhú „Správu
o stave pripravenosti na výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016“.
V priebehu januára 2014 osloví preto rezorty a ostatné ÚOŠS so žiadosťou
(formou dotazníka) o poskytnutie relevantných informácií o postupe prípravy na SK
PRES vo svojej pôsobnosti.
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