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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Rada OECD na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 30. septembra 2010 prijala rezolúciu, ktorou
v zmysle čl. 10 Dohovoru OECD zo dňa 14. decembra 1960 a rezolúcie Rady zo dňa 30. novembra 2005
vymenovala Angela Gurríu (Mexiko) na druhé funkčné obdobie do funkcie generálneho tajomníka OECD.
Mandát Angela Gurríu na päťročné funkčné obdobie sa začína 1. júna 2011 a končí sa 31. mája 2016.
Menovanie Angela Gurríu je výsledkom konzultácií a dosiahnutého konsenzu členských krajín OECD.
Staronový generálny tajomník vo svojej úvodnej reči zdôraznil, že jeho hlavným strategickým cieľom
zostáva snaha o ďalšie zvyšovanie relevantnosti, vplyvu a legitimity OECD v globálnom meradle.
Predpokladom na dosiahnutie tohto cieľa bude schopnosť OECD riešiť globálne témy, akými sú
problematika klimatickej zmeny, zeleného rastu, inovácií, zamestnanosti a migrácie.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Rada na svojom zasadnutí dňa 21. októbra 2010 rozhodla, že Spojené štáty americké budú predsedať
Zasadnutiu Rady na ministerskej úrovni (MCM)1, ktoré sa uskutoční v dňoch 25. - 26. mája 2011.
Americkú delegáciu bude viesť ministerka zahraničných vecí H. Clintonová. Na základe čl. 8 Dohovoru
OECD bolo dohodnuté, že podpredsedom MCM 2011 bude Nemecko, pričom vedúcou nemeckej delegácie
bude kancelárka A. Merkelová. Nadchádzajúce zasadnutie MCM sa uskutoční v období osláv 50. výročia
vzniku OECD a stane sa tak významnou príležitosťou prezentovať relevantnosť a význam organizácie.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.V dňoch 28. - 29. októbra 2010 sa uskutočnilo 108. špeciálne zasadnutie Výkonného výboru (ECSS)2,
ktorý sa venoval viacerým dôležitým témam. Hlavná pozornosť sa sústredila na prezentáciu príspevkov
OECD k rokovaniu G20 a prezentácii aktuálnej finančnej, ekonomickej a sociálnej situácie. Generálny
tajomník predstavil svoj pohľad na strategické priority organizácie v nadchádzajúcom období v kontexte
osláv 50. výročia OECD, pričom zdôraznil potrebu zvýšenia relevantnosti organizácie a načrtol priority na
najbližšie obdobie. Mottom organizácie na nadchádzajúce obdobie bude „Better Policies for Better Lives”,
preto bude organizácia klásť dôraz na rovnosť pohlaví, riešenie problémov súvisiacich so starnutím
obyvateľstva, ale aj na vzdelanie, podnikanie, lobbing, transparentnosť a integritu. Osobitná téma bola
počas ECSS venovaná hodnoteniu pokroku v prístupovom procese Ruska a prehĺbeniu spolupráce s
krajinami EE53.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.V poslednom štvrťroku 2010 spúšťa OECD sériu podujatí v rámci osláv 50. výročia založenia
organizácie. Jednou z prvých aktivít v rámci týchto osláv bude návšteva generálneho tajomníka Angela
Gurríu na Slovensku počas medzinárodnej konferencie organizovanej Ministerstvom zahraničných vecí SR
pri príležitosti 10. výročia vstupu SR do OECD. Generálny tajomník bude následne prezentovať
Ekonomický prehľad SR. O všetkých týchto dôležitých medzníkoch a udalostiach prinesieme viac
informácií v nasledujúcom čísle.
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Zasadnutie Výboru OECD pre zdravie na úrovni ministrov sa konalo v dňoch
7. – 8. októbra 2010. Delegáciu Slovenskej republiky viedol štátny tajomník
Ministerstva zdravotníctva SR Ján Porubský. Ministerská schôdzka sa venovala
témam efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov v zdravotníctve v čase ich
nedostatku. Diskutujúci hľadali odpovede na kľúčové otázky ekonomiky zdravotného
systému v krízovom a pokrízovom období za účelom zvýšenia kvality zdravotnej
starostlivosti čo najefektívnejším spôsobom. To považuje väčšina krajín za aktuálne
najväčšiu výzvu, ktorej čelia ich zdravotné systémy. Ďalej sa diskutujúci zamerali na
prevenciu a hľadanie tzv. zdravých riešení v súvislosti predovšetkým so životným
štýlom obyvateľstva. Krajiny sa zhodli na mimoriadnom význame prevencie najmä
z hľadiska ekonomickej efektívnosti, pričom dôležitú úlohu napr. pri znižovaní počtu
obéznych detí vo viacerých krajinách zohrávajú aj rôzne školské výchovné programy
zamerané na zlepšenie stravovacích návykov detí a kľúčový je aj potravinársky
priemysel. Ministri v závere schválili tzv. ministerské komuniké, v ktorom vyzvali
organizáciu, aby naďalej využívala svoju komparatívnu výhodu pri hľadaní riešení na
strategické problémy v oblasti politiky zdravia, keďže výkonnosť a efektivita
zdravotného systému patria k dôležitým faktorom výkonnosti ekonomiky krajín.
Z nášho pohľadu vidíme v budúcnosti priestor pre OECD práve v oblasti hľadania
riešení na otázky efektivity vynakladania verejných prostriedkov na zdravotnú
starostlivosť. Predchádzajúce ministerské zasadnutie výboru sa konalo v roku 2004.
Za príspevok SR k posilneniu spolupráce OECD s krajinami EE53 možno považovať
ponuku SR zriadiť pobočku OECD na Zastupiteľskom úrade SR v Dillí, ktorú oficiálne
prezentoval stály predstaviteľ SR pri OECD Ivan Šramko počas bilaterálneho stretnutia
s generálnym tajomníkom OECD Angelom Gurríom. Aktuálne prebieha posudzovanie
tejto ponuky zo strany OECD, pričom predpokladaným časovým horizontom na
zriadenie pobočky je prvý polrok 2011.
Štát Izrael uložil ratifikačné listiny depozitárovi Dohovoru OECD, ktorým je
francúzska vláda, dňa 7. septembra 2010 a podľa článku 16 predmetného Dohovoru sa
stal plnoprávnym, 33. členom OECD.
Výročné stretnutie expertov pre trvalo udržateľný rozvoj (AMSDE) sa konalo
v dňoch 18. – 19. októbra v Paríži. Najdôležitejším bodom tohtoročného zasadnutia
bola otázka budúceho mandátu výročného stretnutia a budúcnosti trvalo
udržateľného rozvoja v OECD. Mimoriadne napäté rokovanie a diskusia vyústili do
návrhu predĺženia aktuálne platného mandátu AMSDE na ďalšie dva roky. Vzhľadom
na fakt, že Česká republika do poslednej chvíle blokovala schválenie predĺženia
mandátu AMSDE na dva roky (keďže preferovala len jednoročné predĺženie), nakoniec
došlo k schváleniu dvojročného predĺženia aktuálne platného mandátu, avšak
s výhradou ČR, že koncom roka 2011 bude existovať jasná predstava o ďalšej
budúcnosti problematiky trvalo udržateľného rozvoja v rámci OECD, či už v rámci
AMSDE, alebo inou formou. Na tento účel bude zriadená pracovná skupina, do ktorej
sa môžu zapojiť všetky krajiny. Predĺženie mandátu AMSDE podlieha ešte schváleniu
Radou OECD.
Stratégia zeleného rastu OECD (OECD Green Growth Strategy) patrí medzi
priority organizácie. Ide o horizontálny projekt, ktorého vypracovaním bola OECD
poverená na základe rozhodnutia Rady ministrov (MCM) v roku 2009. Projekt
nadväzuje na doterajšiu analytickú prácu organizácie v oblasti inovácií, výhľadov,
ekonomických aspektov klimatickej zmeny a sektorových prístupov a smeruje k novej
paradigme pre ekonomicky a environmentálne udržateľný rast a rozvoj. Projekt sa
skladá z tzv. Predbežnej správy (Interim Report), ktorá bola prijatá na MCM v máji
2010 a Súhrnnej správy (Synthesis Report). Princípy zeleného rastu sa majú stať po
prijatí Súhrnnej správy počas ministerského zasadnutia Rady v máji 2011 integrovanou
súčasťou činnosti celej OECD. Na zasadnutí Rady OECD dňa 11. októbra 2010 boli
prijaté tzv. Outlines pre Súhrnnú správu, ktoré obsahujú jej hlavné piliere. Jedným zo
zámerov správy je poukázať na úzku prepojenosť ekonomického a environmentálneho
sektoru. Spoločne so Súhrnnou správou budú na MCM 2011 predložené i správy
„Zelený rast a poľnohospodárstvo“, „Zelený energetický sektor“ a „Pro-poor Green
Growth“. Stratégia zeleného rastu OECD je jedným z najdôležitejších výstupov OECD
pripravovaných pre G20-ku. Viac informácií je k dispozícii na stránke
www.oecd.org/greengrowth.

2

Poľnohospodárstvo

Životné prostredie

Ekonomika

Kľúčovým bodom programu 106. zasadnutia Výboru OECD pre rybárstvo (COFI),
ktoré sa konalo v dňoch 25. – 27. októbra 2010, bola voľba byra4 na nasledujúci rok.
O členstvo v byre sa oproti predchádzajúcemu roku uchádzal kandidát Nórska, čo by
znamenalo mimoriadne rozšírenie o jedného člena (z piatich na šesť). Nórsky kandidát
po zložitých rokovaniach a pod tlakom viacerých krajín (predovšetkým USA a Kanady)
stiahol svoju kandidatúru za podmienky, že sa do záverov doplní vyhlásenie
o preferencii voľby byra na základe rotačného princípu. Byro bolo následne výborom
schválené (resp. potvrdené byro z predchádzajúceho roku) v nasledovnom zložení:
predseda (USA) a štyria podpredsedovia (Francúzsko, Holandsko, Nový Zéland a Južná
Kórea). Ďalej sekretariát informoval o zámere uskutočniť v horizonte nasledujúcich
dvoch rokov zasadnutie Výboru pre rybárstvo na úrovni ministrov alebo o úroveň nižšie
(tzv. minister – 1), keďže takéto ministerské zasadnutie výboru sa doposiaľ nekonalo.
Jeho účelom by malo byť na vyššej politickej úrovni stanoviť smerovanie výboru na
ďalšie obdobie. Výbor nevylúčil, že by sa takéto zasadnutie mohlo v budúcnosti konať,
pričom je potrebné túto skutočnosť reflektovať pri príprave budúcich programov práce
a rozpočtu. Ďalším dôležitým rozhodnutím výboru bolo schválenie formálneho
predĺženia štatútu pozorovateľa pre Rusko, ktoré je kandidátskou krajinou do OECD,
na obdobie nasledujúcich dvoch rokov. Rusko počas zasadnutia prezentovalo svoje
rybné hospodárstvo, politiku rybolovu a akvakultúry, legislatívu, ako aj medzinárodné
záväzky v oblasti rybolovu.
Na prelome septembra a októbra (27. septembra – 5. októbra 2010) sa konala hlavná
misia OECD v rámci Hodnotenia environmentálnej výkonnosti Slovenska (EPR)5.
Išlo v poradí o druhú misiu v rámci aktuálneho hodnotenia (prvá sa konala v januári
2010). Delegácia OECD pozostávajúca zo zástupcov sekretariátu organizácie, ale
i hodnotiacich krajín (Portugalsko, Česká republika) uskutočnila veľké množstvo
rokovaní a sériu bilaterálnych stretnutí prevažne na Ministerstve pôdohospodárstva,
životného prostredia a regionálneho rozvoja SR za účasti odborníkov a partnerov
z ďalších ministerstiev a inštitúcií (MHV SR, MF SR, MPSVaR SR, MZV SR,
Slovenská agentúra životného prostredia, MZ SR a ďalších). Vzhľadom na to, že jedna
časť hodnotiacej správy bude zameraná na interakciu životného prostredia
a pôdohospodárstva, uskutočnili sa i bilaterálne rokovania so zástupcami agrorezortu.
Ďalšie bilaterálne rokovania prebehli v oblastiach prírodného bohatstva a biodiverzity,
kvality ovzdušia a dopravy, energetiky a klimatickej zmeny, medzinárodnej spolupráce,
environmentálneho manažmentu, vody, trvalo udržateľného hospodárenia s odpadmi,
ako aj v oblasti sociálno-environmentálnej. Tím OECD rokoval aj s predstaviteľmi
Úradu vlády SR na otázky trvalo udržateľného rozvoja, ako aj so zástupcami
mimovládnych organizácií, lokálnymi predstaviteľmi a zástupcami priemyselných
a obchodných združení. V závere misie prijal delegáciu OECD v tom čase novo
vymenovaný štátny tajomník MPŽPRR SR József Nagy. Cieľom misie OECD bolo
rokovať o konkrétnych oblastiach, ktoré sú predmetom hodnotenia environmentálnej
výkonnosti SR a získať odpovede na doplňujúce, prípadne otvorené či problematické
otázky. Samotnej misii však predchádzala práca na dotazníku, ktorý envirorezort
v súčinnosti s príslušnými odbornými rezortmi vypracoval. Návrh správy bude
prerokovaný na Pracovnej skupine OECD pre environmentálnu výkonnosť v júni 2011.
Tlačená verzia správy by mala byť k dispozícii v septembri 2011.
OECD aktualizovala ekonomický výhľad pre krajiny OECD na roky 2010 – 2012.
V krajinách OECD sa očakáva hospodársky rast na úrovni 2,5 – 3 % v roku 2010 a 2 –
2,5% v roku 2011. V roku 2012 by mal rast ekonomík OECD dosiahnuť 2,5 – 3%.
Podľa OECD je súčasné oživenie naďalej krehké a neistota pretrváva. Hlavným
negatívnym rizikom je pokles cien nehnuteľností v USA, napätie vo vývoji výmenných
kurzov a možné protekcionistické politiky krajín na ochranu domácich trhov.
Pozitívnym rizikom je naopak relatívne vysoká ziskovosť súkromného sektora, čo má
pozitívny vplyv na oživenie investičných aktivít. Hospodárska politika krajín by sa
mala v krátkodobom horizonte sústrediť na tri hlavné oblasti: 1. kredibilnú fiškálnu
konsolidáciu, ktorá upokojí finančné trhy a následne stabilizuje náklady na dlhy štátov,
2. prechod na štandardnú monetárnu politiku, t.j. ukončenie výnimočných stimulov za
podmienky správneho načasovania, 3. medzinárodnú koordináciu a súdržnosť, hlavne
v súvislosti s tokom kapitálu do rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomík a posilňovaním ich
mien a cenovej konkurencieschopnosti. Z dlhodobého hľadiska je potrebné sústrediť sa
na opatrenia na prevenciu hospodárskych kríz v budúcnosti a na štrukturálne politiky.
Fiškálna politika by mala podporovať hospodársky rast, a pokiaľ je to možné, vládne
výdavky na vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, inovácie a infraštruktúru by mali byť
prioritou. Podrobný ekonomický výhľad OECD bude publikovaný 18. novembra.
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Výbor OECD pre ekonomické prehľady (EDRC) uskutočnil 16. septembra 2010
hodnotenie Indonézie. Hodnotiacimi krajinami boli Holandsko a Austrália. Celkovo
výbor konštatoval, že Indonézia uskutočnila za posledné obdobie značný pokrok vo
viacerých oblastiach, pričom hlavnou výzvou zostáva pokračovanie v decentralizácii
a zefektívňovaní verejnej správy, odstraňovaní subvencií, najmä v oblasti energetiky
a následne zavedenie vhodného opatrenia na ochranu slabých sociálnych vrstiev. Vláda
reagovala spustením balíčka vhodných opatrení na nedávnu globálnu ekonomickú krízu
a krajina tak bola krízou poznačená v minimálnej miere, pričom významne k tomu
prispel silný rast exportu za posledné obdobie.
V dňoch 4. – 8. októbra 2010 sa uskutočnilo zasadnutie Investičného výboru OECD
a jeho subsidiárnych orgánov. Medzi najdôležitejšie body programu patrila pokračujúca
diskusia o aktualizácii smerníc OECD pre nadnárodné spoločnosti, ktorá prebieha vo
viacerých výboroch. K témam diskusie na tomto zasadnutí patrili ľudské práva,
dodávateľské reťazce a procedúry národných kontaktných miest. Taktiež sa uskutočnilo
13. kolo Okrúhleho stola o slobode investícií.
Zasadnutie Pracovnej skupiny OECD proti podplácaniu zahraničných verejných
činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách sa konalo v dňoch 12. – 15.
októbra 2010. Na tomto zasadnutí sa začala tretia fáza previerok legislatívy a jej
uplatňovania v praxi signatárskych krajín dohovoru. Ako prvé boli hodnotené Fínsko
a USA. Na základe stanovísk hodnotiteľských krajín, sekretariátu, ako aj diskusie počas
zasadnutia, boli prijaté odporúčania pre obe krajiny na zlepšenie boja proti korupcii
a odstránenie nedostatkov. Na programe tiež bolo tzv. Tour de table, počas ktorého
krajiny informujú o zmenách vo svojej legislatíve a nových skutočnostiach
v otvorených prípadoch korupcie.
V dňoch 4. – 8. októbra 2010 sa uskutočnilo zasadnutie Výboru OECD pre
hospodársku súťaž. Hlavnými témami zasadnutia boli horizontálne dohody v kontexte
životného prostredia, proaktívne politiky pre zelený rast a trhové hospodárstvo, výmena
informácií medzi konkurentmi podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže, arbitráže
a okrúhly stôl o emisných povoleniach a ich vplyve na hospodársku súťaž.
V izraelskom Jeruzaleme sa v dňoch 20. – 21. októbra 2010 uskutočnil High level
meeting Výboru pre cestovný ruch, na ktorom sa zúčastnila zástupkyňa Ministerstva
kultúry a cestovného ruchu SR. Najdôležitejšími témami boli politika na posilnenie
zeleného rastu v cestovnom ruchu, bezpečnosť a ochrana v cestovnom ruchu –
ekonomické dosahy a udržateľný cestovný ruch a klimatická zmena.
Október 2010 sa niesol v duchu významných zasadnutí Medzinárodnej energetickej
agentúry (IEA) na vysokej úrovni. Dominovalo mu zasadnutie najvyššieho orgánu
IEA - Riadiacej rady IEA (13. októbra 2010) s účasťou zástupcov partnerských krajín
IEA (Rusko, India, Čína) a R. Raineriho, čílskeho ministra energetiky, ktorý osobne
prezentoval záujem Čile o začatie prístupových rokovaní do IEA. Nadväzne IEA
usporiadala prvé zasadnutie tzv. „Partnership meeting“ (14. októbra 2010) a prvé
zasadnutie Medzinárodnej platformy pre nízko-uhlíkové energetické technológie na
vysokej úrovni (15. októbra 2010) s účasťou pozvaných významných nečlenských
krajín IEA. Ich cieľom bolo iniciovanie diskusií s nečlenskými krajinami na hľadanie
spoločných riešení pre globálne energetické hrozby a výzvy.
Slovenská republika sa zúčastnila Fóra IEA pre nové vyspelé formy automobilov
(AVLF), ktoré dňa 1. októbra 2010 v Paríži prijalo iniciatívu zameranú na elektrické
a hybridné automobily. Bližšie informácie sú dostupné na:
http://www.iea.org/press/pressdetail.asp?PRESS_REL_ID=398
Zástupcovia IEA dňa 25. októbra 2010 vykonali v Bratislave návštevu pred
hodnotiacou expertnou misiou (tzv. pre-visit IDR), počas ktorej rokovali so zástupcami
MHV SR (sekcie energetiky) o príprave a návrhu pracovného programu novembrovej
expertnej misie IEA v SR. Jej výsledky boli zo strany IEA hodnotené veľmi pozitívne.
Pri príležitosti zasadnutia OSN k miléniovým rozvojovým cieľom dňa 21. septembra
2010 predstavil výkonný riaditeľ IEA samostatnú kapitolu pripravovaného Svetového
energetického prehľadu (WEO 2010), ktorá analyzuje aspekty energetickej chudoby
vo svete a navrhuje riešenia pre zabezpečenie prístupu k energiám. Celú správu možno
nájsť na: http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2010/weo2010_poverty.pdf
V rámci národných prehľadov energetických politík IEA oficiálne prezentovala
Hĺbkový energetický prehľad Českej republiky 2009 (7. októbra 2010 v Prahe),
v ktorom IEA oceňuje úsilie vynaložené na zvýšenie energetickej bezpečnosti Českej
republiky, ale zároveň vyzýva na kladenie väčšieho dôrazu na oblasť prepojenia
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ekonomickej efektívnosti a environmentánej udržateľnosti. Tlačová správa je
k dispozícii na internetovej stránke IEA:
http://www.iea.org/press/pressdetail.asp?PRESS_REL_ID=399
Počas zasadnutia najvyššieho orgánu Agentúry pre jadrovú energiu (NEA)6 Riadiaceho výboru pre jadrovú energiu (20. – 21. októbra 2010) sa nedosiahol
konsenzus k prijatiu návrhu rozpočtu agentúry v nasledujúcom biéniu (PWB 2011 2012) na úrovni nulového reálneho rastu (ZRG), z dôvodu podmienky USA na prijatie
finančnej reformy NEA. Za nového člena NEA bolo na úrovni NEA podporené Poľsko.
Slovinsko požiadalo o začatie prístupového procesu.
V dňoch 28. – 29. októbra 2010 sa konala prvá konferencia Výboru OECD pre
regulačnú politiku (Regulatory Policy Committee). Konferencia umožnila globálny
dialóg o problematike regulácie, možnostiach dosiahnutia lepšieho riadenia a hľadania
efektívneho regulačného rámca pre trvalo udržateľný rast. Viac informácií
o konferencii je možné nájsť na www.oecd.org/regreform/policyconference. Mandát
tohto prierezového Výboru pre regulačnú politiku, ktorý vznikol nahradením Skupiny
pre regulačnú politiku a Pracovnej skupiny pre regulačný manažment a reformu, bol
prijatý na zasadnutí Rady OECD dňa 11. decembra 2009. Jeho aktivitám odporúčame
v SR venovať viac pozornosti, keďže výbor sa venuje aj aktuálnym otázkam znižovania
administratívnej záťaže. Okrem toho sa snaží pomôcť krajinám pri efektívnom
budovaní a posilňovaní kapacít pre regulačnú reformu za účelom dosiahnutia trvalo
udržateľného rastu. Výbor má schválený mandát do konca roka 2014.
Dňa 7. septembra 2009 bola oficiálne zverejnená vlajková publikácia OECD v oblasti
vzdelávania Správa o stave vzdelanosti (Education at a Glance 2009, EAG).
Publikácia, ktorá porovnáva vzdelávacie systémy členských a vybraných nečlenských
krajín OECD na základe kvantitatívnych indikátorov, je vydávaná pravidelne každý
rok. Oproti predchádzajúcim vydaniam tohtoročné obsahuje nové indikátory výberu
školy a vplyvu rodiča na vzdelávanie svojich detí, analýzu vzťahu dosiahnutého typu
vzdelania a ceny práce, ďalej zahŕňa údaje o participácii dospelých na celoživotnom
vzdelávaní, ako aj prehľad súčasných trendov v oblasti vzdelávania. Správa poukazuje
na skutočnosť, že práve súčasná hospodárska kríza, a najmä jej sociálne dopady,
zdôrazňujú viac ako inokedy dôležitú úlohu vzdelávania. Správa ďalej zdôrazňuje
prínosy vzdelaného obyvateľstva pre celú spoločnosť a danú ekonomiku, ktoré sa
premietavajú do vyšších daňových príjmov a príspevkov sociálneho zabezpečenia, čo
nie je nezanedbateľný fakt vo vzťahu k fiškálnej konsolidácii verejných rozpočtov.
Investície do ľudského kapitálu jednoznačne podľa OECD prispievajú k obnove
a rastu ekonomík. Vlády krajín OECD by mali klásť dôraz na tvorbu takých
vzdelávacích systémov, ktoré poskytnú zručnosti a kvalifikáciu žiadanú na trhu práce.
K uvedenému prispeje aj pripravovaná Stratégia zručností (OECD Skills Strategy),
ktorá by mala byť publikovaná v r. 2012. Bližšie informácie o predmetnej publikácii je
možné získať na adrese www.oecd.org/edu/eag2010.
V dňoch 20. – 21. septembra 2010 sa v Oslo konalo Politické fórum na vysokej
úrovni o zamestnanosti mladých ľudí, ktoré predstavovalo zavŕšenie
niekoľkoročného tematického prehľadu 16-tich krajín OECD vrátane SR. Fórum sa
sústredilo na tri témy: posilnenie postavenia mladých na trhu práce, dotácie na podporu
zamestnanosti mladých a štrukturálne reformy na zvýšenie ich zamestnanosti. Počas
zasadnutia bol podčiarknutý význam vzdelávania pre úspešné etablovanie sa na trhu
práce, ako aj dôraz na nákladovo efektívne programy v čase fiškálnych konsolidácií.
Finálna správa s názvom Jobs for Youth: Off to a Good Start bude publikovaná
v decembri t.r.
V Paríži sa v dňoch 21. – 22. októbra 2010 uskutočnilo zasadnutie Výboru pre
zamestnanosť, prácu a sociálne veci (ELSAC). Predmetom diskusie bola, okrem
iného, prezentácia prvých výsledkov analýz OECD v rámci projektu New Skills New
Jobs, ktorý je zameraný na analýzu zmien v dopyte po zručnostiach a riešenie otázky
nesúladu zručností s požiadavkami trhu práce. Ústredným bodom zasadnutia však bolo
hodnotenie politiky zamestnanosti a sociálnej politiky Ruskej federácie v rámci
prístupových rokovaní o vstupe Ruska do OECD. Pred zasadnutím výboru sa konalo
zasadnutie Pracovnej skupiny pre sociálnu politiku, ktoré sa venovalo príprave
stretnutia ministrov sociálnych vecí v dňoch 2. – 3. mája 2011. Ministerská
schôdzka sa zameria na viacero tém, napr. dopad krízy na domácnosti a opatrenia
prijaté vládami v oblasti sociálnej politiky, príčiny rastúcich príjmových nerovností,
posilnenie rodín a medzigeneračná solidarita.

5

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Iné aktivity SR pod hlavičkou OECD
Za aktívnej participácie OECD sa konal 15. ročník medzinárodného školiaceho kurzu „Harmonizácia hodnotenia
kvality ovocia a zeleniny“ v Mojmírovciach (21. – 23. septembra 2010). Školiaci kurz, ktorý tradične organizuje
Slovenská republika, sa koná pod záštitou OECD a EHK/OSN. Za organizáciu kurzu je zodpovedná Štátna veterinárna
a potravinová správa SR a Ministerstvo pôdohospodárstva SR máva nad ním záštitu ako sektorový gestor spolupráce
vlády SR s OECD. Tradícia medzinárodných školiacich kurzov pre inšpektorov kvality ovocia a zeleniny siaha do roku
1996, keď ich začala organizovať ešte Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia. Pôvodnou myšlienkou
bolo zosúladiť predpisy v oblasti kvality ovocia a zeleniny a ich interpretáciu v SR a členských krajinách Európskej
únie, postupne sa však do lektorskej činnosti zapájali ďalšie členské štáty EÚ. Slovenská republika bola prijatá za člena
Schémy OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem kvality pre ovocie a zeleninu v roku 1997 na základe
rozhodnutia Rady OECD. Od prijatia sa SR aktívne zapája do práce schémy, ktorej hlavnou prioritou je harmonizácia
interpretácie noriem kvality pre ovocie a zeleninu vo všetkých členských štátoch OECD. Ohodnotením aktívnej práce
SR bolo zvolenie zástupcu SR (Ing. Viera Baričičová, PhD., Štátna veterinárna a potravinová správa SR) za predsedu
schémy na funkčné obdobie troch rokov (2003 – 2006) a podľa pravidiel rotačného princípu následne za
podpredsedníčku počas troch plenárnych zasadnutí schémy. Záujem členských i nečlenských krajín schémy o účasť na
medzinárodnom školení v SR sa z roka na rok zvyšuje a možno konštatovať, že Mojmírovce sa stali pre túto schému
OECD značkou.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––SR – 10 rokov v OECD
V roku 2010 uplynie od vstupu Slovenskej republiky do OECD presne desať rokov. Toto okrúhle výročie si
pripomenieme, okrem iného, i na stránkach nášho dvojmesačníka. V ďalších číslach sa v krátkosti vrátime
k najdôležitejším politicko-hospodárskym míľnikom, ktoré určovali a ovplyvňovali naše členstvo v organizácii od
predvstupových príprav, cez uloženie ratifikačnej listiny u depozitára, ktorým je francúzska vláda, až do dnešných dní.
Pokúsime sa stručne zhodnotiť čo pre nás členstvo v OECD z nášho pohľadu prináša, pričom nezabudneme ani na
budúce perspektívy pôsobenia SR v organizácii. Naša retrospektíva vás bude sprevádzať v priebehu nasledujúcich
mesiacov, začíname práve v čase 10. výročia, v čísle november – december 2010.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
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Dávame do pozornosti
na mesiace november a december 2010:
2. novembra – prezentácia publikácie „Investment Reform Index (so zameraním na Západný Balkán)
2. – 3. novembra – zasadnutie Výboru pre hospodársku politiku
3. – 4. novembra – zasadnutie Výboru IEA pre energetický výskum a technológie (CERT/IEA)
4. – 5. novembra – zasadnutie ministrov školstva (za SR minister E. Jurzyca)
8. novembra – hodnotenie Slovenskej republiky vo Výbore pre ekonomické prehľady
8. – 9. novembra – zasadnutie Spoločného dopravného výskumného centra OECD a ITF7 (ITF/JTRC)
8. – 10. novembra – zasadnutie Výboru pre spotrebiteľskú politiku
9. novembra – publikovanie Svetového energetického prehľadu IEA (WEO 2010) v Londýne
9. novembra – zasadnutie Rozpočtového výboru IEA (BC/IEA)
11. – 12. novembra – samit Skupiny G20 v Soule
15. novembra –OECD Public Governance Committee v Benátkach (za SR štátny tajomník V. Tvaroška)
15. – 17. novembra – zasadnutie Pracovnej skupiny pre poľnohospodárske politiky a trhy (APM)
15. – 19. novembra – cvičenie ERE5 (Emergency Response Exercice) v Paríži (cvičenie tzv. pripravenosti reakcie v núdzových
situáciách)
16. novembra – OECD zverejní Hodnotenie environmentálnej výkonnosti (EPR) Japonska
16. novembra – Spoločné zasadnutie Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky a Stálej skupiny pre svetový ropný trh (SEQ/SOM)
16. – 18. novembra – zasadnutie Spoločnej pracovnej skupiny pre chemikálie, biocídy a pesticídy, tzv. Joint Meeting
16. – 17. novembra – zasadnutie Výboru pre správu a riadenie podnikov
17. – 18. novembra – zasadnutie Legislatívneho výboru NEA (NLC/NEA)
17. – 18. novembra – zasadnutie HLM „BOLOGNA+10“ o SMEs a podnikaní
18. novembra – OECD publikuje Ekonomický výhľad 2010 pre všetky členské krajiny OECD a ďalšie vybrané krajiny
18. – 19. novembra – zasadnutie Výboru pre vzdelávanie (EDPC)
18. – 19. novembra – zasadnutie Schémy pre odrodovú certifikáciu osív
19. novembra – zasadnutie Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ/IEA)
22. – 23. novembra – zasadnutie Riadiaceho výboru programu LEED
22. – 26. novembra – hodnotiaca misia IEA v SR v rámci IDR – tzv. In Depth Review
24. – 25. novembra – zasadnutie Výboru NEA pre jadrový rozvoj (NDC/NEA)
25. novembra – sa predpokladá podpis dohody o spolupráci medzi Ekonomickou univerzitou a OECD
25. novembra – Konferencia k 10. výročiu vstupu SR do OECD v Bratislave
25. novembra – počas konferencie v SR k 10. výročiu vstupu SR do OECD bude generálny tajomník A. Gurría prezentovať
nový Ekonomický prehľad SR
26. novembra – mimoriadne zasadnutie Rady OECD za účasti predsedu EK J. M. Barrosa
29. – 30. novembra – Globálne fórum pre poľnohospodárstvo
29. – 30. novembra – hodnotiaca misia IEA v SR v rámci ERR – tzv. Emergency Response Review
29. novembra – 3. decembra – hodnotiaca misia sekretariátu OECD v SR pri príležitosti špeciálnej peer review rozvojovej pomoci
SR
30. novembra – zasadnutie Rozpočtového výboru IEA (BC/IEA)
30. novembra – recepcia SM SR pri OECD v Paríži pri príležitosti 10. výročia vstupu SR do OECD spojená s výstavou sôch
a malieb manželov Bachoríkovcov
1. – 2. decembra – zasadnutie Výboru pre poľnohospodárstvo
1. – 2. decembra – zasadnutie Výboru pre územný rozvoj (TDPC)
2. – 3. decembra – zasadnutie Výboru pre oceľ
3. decembra – zasadnutie Riadiaceho orgánu výskumného programu pre manažment biologických zdrojov (CRP)
6. – 7. decembra – zasadnutie Výboru NEA pre jadrový dozor (CNRA/NEA)
6. – 8. decembra – plenárne zasadnutie Schémy pre uplatňovanie medzinárodných štandardov pre ovocie a zeleninu
7. decembra – oficiálne zverejnenie výsledkov PISA 2009
7. decembra – očakáva sa prijatie finálneho návrhu programu práce a rozpočtu na roky 2011 – 2012 (PWB 2011 – 2012)
7. – 8. decembra – zasadnutie Obchodného výboru
8. – 9. decembra – zasadnutie Výboru NEA pre bezpečnosť jadrových zariadení (CSNI/NEA)
9. decembra – Konferencia o efektívnom komunikovaní o obchode a zamestnanosti
9. – 10. decembra – zasadnutie Výboru pre zdravie
13. – 14. decembra – zasadnutie Stálej skupiny IEA pre dlhodobú spoluprácu (SLT/IEA)
13. – 17. decembra – zasadnutie Investičného výboru
14. decembra – 10. výročie uloženia ratifikačnej listiny SR u depozitára, ktorou je Francúzska republika
14. decembra – Okrúhly stôl pre zelený rast
14. – 17. decembra – zasadnutie Pracovnej skupiny OECD proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných
obchodných transakciách
15. decembra – ukončenie členstva SR v Schéme OECD pre skúšanie poľnohospodárskych a lesných traktorov
15. – 16. decembra – zasadnutie Riadiacej rady IEA (GB/IEA)
16. decembra – Rada OECD bude schvaľovať návrh rozpočtu organizácie na biénium 2011 – 2012
december – ekonomický prehľad eurozóny
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Krátky slovník pojmov OECD
1

MCM (Zasadnutie Rady OECD na ministerskej úrovni) je najvyšším orgánom OECD, ktorý rozhoduje o
zásadnom smerovaní organizácie v krátkodobom a strednodobom horizonte. MCM zasadá spravidla raz ročne. Na
zasadnutí sa zúčastňujú ministri členských krajín OECD (ako hostia sú prizvaní aj zástupcovia medzinárodných
organizácií, delegáti z nečlenských krajín a kandidátskych krajín).
2

ECSS (Špeciálne zasadnutie Výkonného výboru OECD) je polročné zasadnutie určené vyšším úradníkom štátnej
správy. ECSS umožňuje členským krajinám reagovať na najnovší vývoj plnenia strategických cieľov OECD, prípravu
programu MCM, aktuálne ekonomické otázky, rozširovanie OECD a prehĺbenie spolupráce s krajinami EE5.
3

EE5 je skratka označujúca krajiny, ktoré požívajú mimoriadny status tzv. posilneného zaangažovania (Enhanced
Engagement). Rezolúciou MCM 2007 Rada rozhodla o prijatí programu štruktúrovaného a koherentného partnerstva
s piatimi hlavnými ekonomikami sveta, ktoré nie sú členmi OECD (Brazília, Čína, India, Indonézia a Južná
Afrika). Partnerstvo je realizované formou zaangažovania krajín do práce výborov, spoluprácou na horizontálnych
projektoch, porovnávaním súhrnných štatistických ukazovateľov, zdieľaním najlepších praktík v oblastiach
ekonomickej analýzy, multilaterálnych prehľadov a ďalších.
4

Byro (z franc. bureau) je poradný orgán výboru alebo pracovnej skupiny, ktorý sa väčšinou podieľa na príprave
zasadnutia a jeho programu. Byro býva volené krajinami na základe konsenzu prevažne na jeden rok, s možnosťou
potvrdenia na ďalšie obdobie. Skladá sa z predsedu a podpredsedov. Mandát byra zvyčajne začína 1. januárom.
5

EPR (Environmental Performance Review) je tzv. hodnotenie environmentálnej výkonnosti krajín. Tento
program existuje v OECD od roku 1992. Jeho základným cieľom je spravodajstvo o implementácii stratégie,
prezentácia zodpovednosti a poprednej úlohy OECD a jej členských krajín v riešení zásadných environmentálnych
výziev na globálnej úrovni. Poskytuje systematickú analýzu úsilia krajín dosiahnuť stanovené národné environmentálne
ciele a medzinárodné záväzky, ako aj konkrétne odporúčania pre zlepšenie ich environmentálnych výsledkov.
Environmentálna výkonnosť Slovenskej republiky bola prvýkrát hodnotená v roku 2001. Druhé hodnotenie má byť
ukončené v júni 2011.
6

NEA – Agentúra pre jadrovú energiu (založená v r. 1958) je špecializovanou medzivládnou agentúrou v rámci
OECD so sídlom v Paríži, ktorá k dnešnému dňu združuje 28 členských krajín (Slovenská republika vstúpila v r. 2002).
Jej cieľom je poskytovanie a ďalšie rozvíjane vedeckých, technologických a právnych expertíz pre bezpečné,
hospodárne a environmentálne šetrné využívanie jadrovej energie.
7

ITF (International Transport Forum, v preklade Medzinárodné dopravné fórum) je pridružená organizácia
OECD, ktorá vznikla transformáciou Európskej konferencie ministrov dopravy CEMT. Je to strategický think tank pre
sektor dopravy. Spoločným orgánom ITF a OECD je tzv. Spoločné dopravné výskumné centrum (JTRC). Ministri
dopravy sa raz ročne stretávajú na Medzinárodnom dopravnom fóre. Viac informácií je možné nájsť na
www.internationaltransportforum.org
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