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Informačný bulletin
Stálej misie SR pri OECD
v Paríži
Vážení čitatelia OECD v skratke,
kolektív Stálej misie SR pri OECD pripravil pre Vás ďalšie vydanie OECD v skratke za
obdobie január – február 2017. Bez pochýb najvýznamnejšou udalosťou tohto obdobia vo
vzťahu k OECD bola pracovná návšteva predsedu vlády SR R. Fica dňa 16. januára 2017,
počas ktorej rokoval s generálnym tajomníkom OECD A. Gurríom, vystúpil na zasadnutí Rady
OECD na tému „Relevancia OECD k agende Európskej únie a ku globálnej agende“ a
podpísal Memorandum o porozumení medzi OECD a SR k posilneniu spolupráce v oblasti boja
proti korupcii. Memorandum bude tvoriť základ budúcich konkrétnych aktivít v boji proti
korupcii. Tieto budú šité na mieru Slovenska, jeho podmienkam a potrebám, a budú
samozrejme aplikovať najlepšie skúsenosti iných krajín. Verím, že tento nezávislý „pohľad
zvonka“, zo strany natoľko renomovanej inštitúcie najrozvinutejších krajín sveta, akou bezo
sporu OECD je, pomôže SR reálne identifikovať slabé stránky a navrhnúť ich efektívne
riešenie. Dovoľujem si v tejto súvislosti upriamiť Vašu pozornosť aj na rozhovor s predsedom
vlády R. Ficom v ďalšej časti tohto vydania OECD v skratke.
Slovensko bolo zastúpené na ministerskom zasadnutí Výboru OECD pre zdravotníctvo
17.1.2017 v Paríži venovanému téme „Nová generácia zdravotníckych reforiem“ na úrovni
štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR S. Špánika. Za významný výstup tohto
zasadnutia považujem, že ministri zdravotníctva členských krajín OECD požiadali organizáciu
o vyvinutie medzinárodne porovnateľného prieskumu indikátorov o pacientoch s názvom
PaRIS /Patient – Reported Indicators Survey/, ktorý má šancu stať sa v budúcnosti novou
správou PISA pre oblasť zdravotníctva.
OECD pripravuje raz za dva roky ekonomický prehľad pre každú členskú krajinu. Sú
najvýznamnejším výstupom spojeným s členstvom v OECD a prostredníctvom nich poskytuje
OECD členským krajinám objektívny pohľad na ich ekonomickú výkonnosť. Tohtoročný
„Ekonomický prehľad: SR 2017“ bude okrem detailného zhodnotenia makroekonomického
vývoja SR zameraný aj na dve sektorové oblasti : na školstvo – s akcentom na vysoké školy a
oblasť zručností a na zdravotníctvo. V tejto súvislosti sa v Bratislave v dňoch 8.-9 februára
2017 uskutočnila misia na politickej úrovni k príprave tohto ekonomického prehľadu, ktorej
účelom bolo prediskutovať návrhy odporúčaní OECD pre SR. Som veľmi rád, že generálny
tajomník OECD A. Gurría prisľúbil osobne predstaviť ekonomický prehľad v júni 2017 v
Bratislave.
Koordinačný výbor pre pôsobenie SR v OECD schválil dňa 3. februára 2017 celkovo 7
spoločných projektov SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR do
OECD pre rok 2017. Môžem konštatovať, že je citeľný vzrastajúci záujem rezortov o
spoluprácu s OECD na spoločných projektoch, čo sa odzrkadlilo v kvalite projektov
predkladaných jednotlivými rezortmi tohto roku.
V súčasnosti OECD naplno žije prípravou Ministerského zasadnutia Rady OECD /7.-8. jún
2017/, ktorého hlavnou témou bude „Globalizácia prospešná pre všetkých : lepší život pre
všetkých“. Členské krajiny prediskutujú aj otázku budúceho rozširovania OECD. Na okraj
ministerského zasadnutia bude podpísaný aj Multilaterálny nástroj BEPS členskými a
nečlenskými krajinami OECD. Zasadnutiu bude predchádzať OECD Fórum /6. jún 2017/, ktoré
poskytne priestor pre zástupcov podnikateľskej komunity, akademickej obce a širšej odbornej
verejnosti k prediskutovaniu tak hlavnej, ako aj nadväzujúcich tém.
Záverom by som Vám rád poďakoval za doterajšiu spoluprácu so Stálou misiou SR pri OECD
a za priazeň, ktorú voči OECD zachovávate.
Juraj Tomáš
Chargé d´affaires a.i.
a poverený vedením Stálej misie SR pri OECD

Stála misia Slovenskej republiky pri OECD v Paríži, Tel: +33 1 56 26 50 90, Email: oecd.paris@mzv.sk

STÁLA MISIA SR A OECD

Návšteva predsedu vlády SR Roberta Fica v OECD

Predseda vlády SR R. Fico s GT OECD A. Gurríom

Predseda vlády SR R. Fico (PV)
uskutočnil dňa 16. januára 2017
pracovnú návštevu OECD, počas
ktorej
rokoval
s generálnym
tajomníkom OECD A. Gurríom.
Súčasťou návštevy bolo vystúpenie
predsedu vlády SR na zasadaní Rady
OECD na tému: „Relevancy of the
OECD to the EU and Global
Agenda“ a podpis Memoranda
o porozumení medzi OECD a SR
k posilneniu spolupráce v oblasti
boja
proti
korupcii.
Cieľom
pracovnej návštevy PV SR R. Fica
bolo okrem podpisu memoranda aj
naštartovanie spolupráce na projekte
zameranom na vykonanie auditu
slovenských
zákonných
noriem
z pohľadu ich efektívnosti v rámci
boja proti korupcii.

Zdroj: OECD

Predseda vlády SR R. Fico vystúpil
s prejavom v Rade OECD. Ocenil konštruktívnu a inšpirujúcu spoluprácu s GT OECD, ktorá vedie k
prehlbovaniu spolupráce SR s OECD v oblastiach boja proti korupcii, daňovej agendy, vzdelávania
a národného rozvoja SR. SR je krajinou, ktorá navzdory globálnemu hospodárskemu oslabeniu dosahuje
vysoký kvalitatívny rast a historicky nízku mieru nezamestnanosti. SR aktívne spolupracuje s OECD na
politickej aj expertnej úrovni a v roku 2017 táto spolupráca ešte zosilnie pri príprave Ekonomického
prehľadu OECD o SR. Špeciálne zameranie na oblasť školstva a zručností dospelých a na oblasť
zdravotníctva podporí prioritné úsilie vlády o štrukturálne reformy v týchto oblastiach.
PV SR R. Fico sa ďalej zameral na historicky úspešné slovenské predsedníctvo v Rade EÚ postavené na
správne stanovených prioritách, realistických ambíciách a snahe posilňovať jednotu EÚ. Zdôraznil
konkrétne úspechy SK PRES vo všetkých stanovených oblastiach – hospodársky silná Európa, modernizácia
jednotného trhu, udržateľná migračná a azylová politika a tiež globálne angažovaná EÚ. Vyzdvihol
historický úspech Bratislavského summitu, ktorý poskytol členom štátov konkrétnu víziu pre smerovanie
európskej spolupráce. Poďakoval sa GT OECD za excelentnú spoluprácu SK PRES s OECD v oblasti
implementácie BEPS na úrovni EÚ a efektívnosti daňovej správy. Na záver informoval členov Rady OECD
o predsedníctve SR vo Valnom zhromaždení OSN, ktoré bude SR vykonávať od septembra 2017. SR bude
plne spolupracovať s GT OSN a partnermi, a bude podporovať dosahovanie mieru a bezpečnosti, synergií
medzi politickými platformami a nástrojmi, a tiež medzinárodného rozvoja, v ktorom OECD plní významnú
úlohu.
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Veľvyslanec Luxemburska a doyen diplomatického zboru pri OECD poďakoval PV SR R. Ficovi za
výborne zvládnuté SK PRES a ocenil úspechy dobrej politickej praxe SR v oblasti daní a transparentnosti
verejného sektora za podpory OECD, zaujímajúc sa o postavenie menších štátov v rámci medzinárodnej
spolupráce. V otázkach pokračovali veľvyslanec Maďarska o zdrojoch veľkého hospodárskeho a politického
úspechu SR a veľvyslanec Kórey o budovaní dôvery v globalizáciu a medzinárodné organizácie v súčasných
politických podmienkach. Na otázku o úlohe malých krajín v zahraničnom obchode PV SR R. Fico
odpovedal, že kľúčovou pre SR bola cieľavedomá tvorba pracovných miest, verejné investície do rozvoja,
vytvorenie kvalitného investičného a podnikateľského prostredia a napojenie na globálne hodnotové reťazce
v automobilovom priemysle. V súčasnosti toto úsilie pokračuje v oblasti uplatňovania medzinárodnej dobrej
politickej praxe, zvyšovania transparentnosti verejného sektora a dôraz na relevantné školstvo, vedu,
výskum a priemyselné inovácie.
Úlohu medzinárodných organizácií vidí PV SR R. Fico v poskytovaní silného politického know-how, ktoré
dokážu členské štáty uplatňovať. Pripomínajúc úspech Bratislavského summitu považuje v podmienkach EÚ
za nutné sústrediť sa na spoločnú európsku agendu, nezneužívať medzinárodné témy vo vnútroštátnej
politike a umožniť občanom
porozumieť všetkým prínosom,
ktoré pre nich medzinárodná
spolupráca vytvára. Na otázku
GT
OECD
A.
Gurríu
o podpore integrácie utečencov
PV SR R. Fico konštatoval, že
v súčasnosti je priestor výlučne
na
kooperatívne
riešenie
otázok migrácie a vysvetlil
princíp efektívnej solidarity,
ktorý SR presadzuje. V závere
PV SR a GT OECD spoločne
ocenili
pripravené
memorandum o porozumení,
ktoré
zabezpečí
audit
legislatívnych a procesných
nástrojov boja proti korupcii
a položí základ pre adekvátnu
Predseda vlády SR R. Fico počas vystúpenia na zasadnutí Rady OECD
platformu na odstraňovanie
Zdroj: SM SR pri OECD
nedostatkov v transparentnosti
verejného sektora.
Bilaterálne rokovanie s generálnym tajomníkom OECD prebehlo v pozitívnej a konštruktívnej
atmosfére. Bolo orientované na aktuálne otázky vzájomnej spolupráce SR a OECD, prípravu
Ekonomického prehľadu OECD o SR v roku 2017 a najmä na prehĺbenie spolupráce v oblasti boja
proti korupcii na Slovensku a prípravu spoločného projektu k vykonaniu auditu právnych noriem na
Slovensku z pohľadu efektívnosti boja proti korupcii. Ide o prípravu odporúčaní „šitých na mieru“
k účinnosti slovenských zákonov v boji proti korupcii.
GT A. Gurría ocenil intenzívnu spoluprácu SR s OECD, a to najmä na projekte prehľadu verejnej správy
v SR (Public Governance Review), ako aj pri projekte BEPS. Tiež upozornil na prípravu Ekonomického
prehľadu SR v roku 2017, ktorý bude zameraný na vzdelávanie a zdravotníctvo. Zároveň poskytol PV SR
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R. Fico návrh vypracovania stratégie k prehľadu integrity (bezúhonnosti) na Slovensku (Integrity
Review).
V tejto súvislosti GT OECD A. Gurría odporučil PV SR účasť na konferencii venovanej boju proti korupcii
(Integrity Forum), ktorá sa uskutoční v OECD v dňoch 30. – 31. marca 2017. PV SR R. Fico vyjadril
záujem o účasť na danej konferencii.
PV SR počas rokovaní vyzdvihol veľký potenciál OECD v oblasti analytickej práce pri tvorbe politík, a to
najmä pre malé krajiny, akou je Slovensko. Slovensko v 90-tych rokoch minulého storočia prijalo viaceré
právne nástroje, ktoré sú v súčasnosti zastarané a v mnohých prípadoch sú skôr prekážkou. V súčasnosti je
napríklad z pohľadu podnikateľov najväčšou prekážkou v SR zákon o verejnom obstarávaní. Z tohto dôvodu
má SR záujem o spoluprácu pri vykonaní auditu efektívnosti jednotlivých právnych noriem na
Slovensku z pohľadu ich účinnosti pri boji s korupciou. Ide o citlivú tému aj pre SR, ktorá má však
významnú podporu zo strany PV SR R. Fica, ktorý má záujem o naštartovanie spoločného projektu s OECD
v čo najkratšom čase. Projekt bude financovaný z prostriedkov Úradu vlády SR. Slovenská strana pripraví
návrh, ktorý následne prerokuje s expertmi zo Sekretariátu OECD.
Signál dlhodobého záujmu o upevnenie spolupráce SR s OECD v tejto oblasti vyústil do podpisu
Memoranda o porozumení medzi OECD a SR k posilneniu spolupráce (v oblasti boja proti korupcii).
Memorandum stanovuje rámec vzájomnej spolupráce pre dosiahnutie nasledovných spoločných
cieľov: zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti v rámci inštitúcií a postupov verejného sektora, posilnenie
nástrojov na boj s korupciou, zvýšenie know-how pre prevenciu korupcie a boj proti úplatkárstvu
a korupcii.
PV SR R. Fico na záver podporil spoluprácu s OECD pri príprave Ekonomického prehľadu SR v roku
2017. V súčasnosti má SR historicky najnižšiu mieru nezamestnanosti a zároveň jej chýbajú odborníci
v mnohých oblastiach, pričom podnikatelia musia investovať významné finančné prostriedky do ich
rekvalifikácie. Slávnostné zverejnenie Ekonomického prehľadu SR prebehne v Bratislave v druhej polovici
júna 2017.

Predseda vlády SR R. Fico so slovenským tímom v OECD
Zdroj: OECD
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Misia OECD k príprave Ekonomického prehľadu OECD o SR 2017
V dňoch 8.-9. februára 2017 sa
v Bratislave uskutočnila misia
OECD na politickej úrovni
k príprave
Ekonomického
prehľadu OECD o SR 2017. Misii
na politickej úrovni predchádzala
štrukturálna misia na technickej
úrovni v marci 2016. Cyklus
prípravy prehľadu bol počas
predsedníctva SR v Rade EÚ
výnimočne prerušený.
Účelom misie na politickej úrovni
bolo
prediskutovať
návrhy
odporúčaní OECD pre SR
predovšetkým v oblasti fiškálnej
politiky, trhu práce, vyššieho
vzdelávania
a zdravotníctva.
Počas misie boli navštívené rezorty financií; školstva; zdravotníctva; životného prostredia; práce, sociálnych
vecí a rodiny, zahraničných vzťahov; Národná banka Slovenska; Rada pre rozpočtovú zodpovednosť
a Republiková únia zamestnávateľov Slovenska. Diskusia prebehla vo veľmi priateľskej a konštruktívnej
atmosfére s kladným prístupom k odporúčaniam,
ktoré
boli
slovenskou
stranou
prevažne
akceptované, prípadne bol zo strany rezortov
prezentovaný návrh na ďalšie odporúčania a/alebo
doplnenia. Citeľný je vzrastajúci záujem rezortov
o spoluprácu s OECD na spoločných projektoch, čo
sa odzrkadľuje v odbornej diskusii s OECD,
a následne v prijímaní výstupov práce OECD
v politikách SR. Do prípravy Ekonomického
prehľadu boli priamo zapojení pracovníci Inštitútu
finančnej politiky MF SR a Inštitútu vzdelávacej
politiky
MŠVVaŠ
SR.
Spolupráca
bola
spolufinancovaná z obálky MZVaEZ SR na
spoločné projekty medzi OECD a SR, ako i zo
strany oboch rezortov.
Politická misia OECD na MŠVV SR
Zdroj: MŠVV SR

Po
zapracovaní
pripomienok
a
návrhov
Politická misia OECD v NBS
prezentovaných počas misie bude kompletná správa
Zdroj: NBS
OECD dňa 16. marca 2017 uložená v internom
systéme Olis dostupnom pre stále misie všetkých členských krajín OECD. Správa bude predmetom
prerokovania na Výbore pre ekonomické hodnotenia OECD dňa 6. apríla 2017 v Paríži. Slovenská
delegácia bude počas prerokovania v OECD vedená Ministerstvom financií SR. Po prerokovaní sa
očakáva slávnostné zverejnenie publikácie v Bratislave v júni 2017 za účasti generálneho tajomníka
OECD.
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Novým expertom SR vo Výbore OECD pre audit sa stal Juraj Kolarovič z Najvyššieho
kontrolného úradu SR

Od 1. januára 2017 začal Juraj Kolarovič, interný
audítor Najvyššieho kontrolného úradu SR,
vykonávať funkciu experta vo Výbore OECD pre
audit. Tento trojročný mandát pripadol SR na
základe rotačného princípu po ukončení mandátu
experta Nového Zélandu. Vo Výbore pre audit
OECD pôsobia traja experti z národných
kontrolných úradov členských krajín OECD.
Úlohou Výboru OECD pre audit je monitorovať
nezávislosť
a efektívnosť
interného
a externého auditu organizácie a jej finančnú
situáciu.
Výbor
pravidelne
informuje
o výstupoch svojej práce Radu OECD.

J. Kolarovič
Zdroj: J. K.

_______________________________________________________________________
Zasadnutie Koordinačného výboru MZVaEZ SR pre pôsobenie SR v OECD
Na 26. zasadnutí Koordinačného výboru MZVaEZ SR pre pôsobenie SR v OECD, ktoré sa konalo dňa 3.
februára 2017, bolo schválených celkovo 7 spoločných projektov medzi ústrednými orgánmi štátnej
správy SR a OECD, spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR do OECD pre rok 2017. Ich
cieľom je pokračovať v podpore expertného dialógu medzi SR a OECD v záujme hľadania spoločných
riešení a využitia expertíz OECD v aktuálnych socio-ekonomických otázkach. Jedná sa o tieto projekty:
1. Projekt ÚPVII SR: Zabezpečenie účasti experta OECD v procese prípravy dlhodobej stratégie rozvoja
SR do roku 2030 v súlade s Agendou OSN 2030,
2. Projekt MŠVVŠ SR: Analýza nesúladu zručností absolventov vysokoškolského štúdia v krajinách
strednej Európy,
3. Projekt MF SR: Zlepšenie analytických kapacít a postupov verejnej správy v oblasti posudzovania a
hodnotenia investičných projektov,
4. Projekt MF SR: Implementácia Multilaterálneho nástroja upravujúceho existujúce zmluvy o zamedzení
dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore priamych daní v kontexte projektu BEPS v SR,
5. Projekt MF SR: Náklady vylúčenia marginalizovaných rómskych komunít,
6. Projekt MH SR: Podpora rozhodovania založeného na dátach súkromného sektora na Slovensku so
zameraním na malé a stredné podniky,
7. Projekt MH SR: Seminár Národného kontaktného miesta k propagácii Smerníc OECD pre nadnárodné
spoločnosti.
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SEKTOROVÉ POLITIKY

»» EKONOMIKA ««

„Megatrendy 2050 – Ktoré politiky sú potrebné pre lepší život?“
Dňa 27. januára 2017 sa v OECD uskutočnila
konferencia na tému „Megatrendy 2050 –
Ktoré politiky sú potrebné pre lepší
život?“.
Globálna ekonomika zostáva podľa OECD
uväznená v pasci nízkeho rastu, s nízkymi
očakávaniami rastu v oblasti obchodu,
investícií, produktivity a miezd. Nárast
populizmu a odpor proti globalizácii ohrozujú
základy globálneho ekonomického systému.
Keďže to nie sú veľmi pozitívne vyhliadky do
budúcnosti, je potrebná hĺbková analýza
OECD v oblasti strategickej predvídavosti
(strategic foresight), ktorá prinesie lepšie
politiky pre lepší život.

Konferencia Megatrendy 2050
Zdroj: OECD

Strategická predvídavosť je disciplína, ktorá nám pomáha preskúmať rad možných alternatívnych scenárov a ich
dôsledky, ale aj scenáre, ktoré sa v súčasnosti môžu zdať veľmi nepravdepodobné. OECD však musí byť pripravená aj
na analýzy takéhoto druhu a budovať k tomu potrebné kapacity. Jedným z hlavných odkazov konferencie bola
vyhliadka, že v súčasnosti nik nevie, čo rok 2050 prinesie, ale je možné s istotou prehlásiť, že to nebude to, čo
v súčasnosti očakávame. Práve z tohto dôvodu je potrebná podpora OECD, ktorá na to môže vďaka svojmu know-how
aspoň čiastočne pripraviť svoje členské krajiny.
Je predpoklad, že v budúcnosti bude potrebné sa viac zameriavať na hodnoty a na kultúru, než na rast HDP, pretože
pokiaľ by všetci ľudia v rozvojových krajinách chceli mať rovnakú životnú úroveň, aká je bežná vo vyspelých
krajinách, planéta Zem by to z pohľadu nedostatku zdrojov neprežila. Zároveň je potrebná zmena v hodnotách
a v hodnotovom rebríčku. Podľa analýz sa očakáva, že do roku 2050 by mali najviac rásť „emerging“ (rýchlo
rozvíjajúce sa) krajiny, a to najmä India (o 23,7%), Čína (o 22,8%) a USA (o 7,7%). V prvej desiatke rastúcich
krajín sa neocitla ani jedna krajina EÚ.
Celkovo by mal byť svet v roku 2050 bohatší: asi 5,8 miliardy jeho obyvateľov by malo mať rovnakú životnú úroveň,
aká je dnes v krajinách južnej Európy (Taliansko, Španielsko, Portugalsko a Grécko). Rýchlo rastúce ekonomiky by
mali celosvetovo tvoriť až ¾ celosvetového HDP (oproti dnešným 35%). Očakáva sa, že sa centrom svetového rastu
stane Ázia, čo znamená, že bude pravdepodobne mať aj hlavné slovo v globálnom spravovaní sveta.
Naďalej však existuje viacero neznámych a problematických výziev, ako sú nerovnosť, klimatické zmeny, rozdielny
životný štýl, fundamentalizmus a terorizmus, či potreba nového globálneho riadenia, ktorým bude potrebné čeliť.
Budúcnosť však podľa OECD zostáva v našich rukách.
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»» PÔDOHOSPODÁRSTVO ««

Lepšie potravinárske politiky podľa OECD
Direktoriát OECD pre obchod a poľnohospodárstvo vydal 2. februára
2017 brožúru s názvom „Cesta k lepším potravinárskym politikám“,
ktorá poskytuje prehľad práce OECD v oblasti poľnohospodárstva
a rybolovu, a ktorá obsahuje zoznam odkazov na všetky údaje
a informácie, ktoré OECD za posledných päť rokov vyvinula či
zozbierala v tejto oblasti. Hlavné témy, na ktoré je brožúra zameraná,
zahŕňajú obchodné a poľnohospodárske politiky, potravinovú
bezpečnosť, inovácie a udržateľnosť, či riadenie rizík. Brožúra je
vhodným sprievodcom pre tých, ktorí sa zaujímajú o celkový
prehľad výskumu a analýzy OECD v agrosektore.

Brožúra OECD „Cesta k lepším
potravinárskym politikám“
Zdroj: OECD

Doterajšia práca OECD zaznamenala fakt, že zatiaľ čo politiky
v oblasti potravín a poľnohospodárstva sa už postupne začali meniť,
medzinárodné a domáce politické podmienky nie sú dostatočne
zosúladené s novovznikajúcimi potrebami. Z tohto dôvodu potrebuje
svet integrované politické prístupy, ktoré budú oporou farmárom
a potravinárskemu sektoru pri zlepšovaní produktivity, zvyšovaní
konkurencieschopnosti a ziskovosti, podpore odolnosti, prístupu
k domácim i zahraničným trhom, riadení prírodných zdrojov
udržateľnejším spôsobom, podpore svetovej potravinovej
bezpečnosti a boji s extrémnou kolísavosťou trhu.

Rastúci príjem a čoraz viac urbanizované obyvateľstvo vyžadujú pestrejšiu a nutrične vyváženejšiu stravu.
Bioekonomika, pod ktorú spadá aj obnoviteľná energia, taktiež zvyšujú dopyt po potravinárskych
a poľnohospodárskych výrobkoch. Zatiaľ čo sa poľnohospodársky a potravinársky sektor snažia odpovedať
na tieto výzvy, v rovnakom čase musia čeliť aj väčšiemu konkurenčnému boju o prírodné zdroje, musia sa
prispôsobiť meniacim sa teplotám, úhrnom zrážok, častým extrémnym výkyvom počasia, a zároveň sa od
nich očakáva, že vylepšia svoj vplyv na životné prostredie a budú poskytovať služby ekosystému. Existujú
teda početné výzvy, ktorým je potrebné čeliť v snahe o zlepšenie blahobytu domácností
poľnohospodárov, najmä drobných poľnohospodárov a žien, ktorí sa v rovnakom čase snažia podporiť
a uľahčiť štrukturálne zmeny. Do popredia sa taktiež dostáva viacero problémov súvisiacich so zdravím, ako
napríklad riziko nákazy zvierat, antimikrobiálna rezistencia, ale aj zdravie človeka prepojené s výživou.
Napriek všetkým týmto výzvam sa očakáva, že poľnohospodársky sektor prispeje v mnohých
krajinách k mitigácii zmeny klímy, a že posilní potravinovú bezpečnosť.
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Práve z tohto dôvodu je podľa K. Asha, riaditeľa Direktoriátu OECD pre obchod a poľnohospodárstvo
žiaduce, aby sa súčasné politiky začali odkláňať od opatrení, ktoré obmedzujú slobodu domácností
poľnohospodárov prijímať vlastné rozhodnutia, a aby práca OECD v oblasti potravinárstva,
poľnohospodárstva a rybolovu kládla čoraz väčší dôraz na podporu takých politík a investícií, ktoré
by vytvorili produktívny, udržateľný a odolný globálny potravinový systém a zdravé vidiecke
komunity.
Celé znenie brožúry je k dispozícii na webstránke http://www.oecd.org/tad/policynotes/oecd-agriculturefisheriesbrochure.pdf?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=%22Towards%20Better%20Food%
20Policies%22&utm_campaign=New%20OECD%20Agriculture%20Brochure%20%20Feb%202017&utm_term=demo.

»» ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ««

V OECD zasadal Výbor pre environmentálnu politiku
V dňoch 7. – 9. februára 2017 sa v priestoroch Konferenčného
centra OECD konalo zasadnutie Výboru OECD pre
environmentálnu politiku (EPOC), ktorého hlavnými
programovými bodmi boli vyhodnotenie Ministerského
zasadnutia EPOC z roku 2016, geopriestorové údaje, OECD
acquis a prvá fáza prípravy Plánu práce a rozpočtu pre
biennium 2019-2020. SR bola reprezentovaná zástupcami
MŽP SR M. Fischerovou a M. Gergelym.
V rámci
Ministerského
zasadnutia
bolo
pozitívne
vyhodnotené, že poskytlo dostatočný priestor vystúpeniam
ministrov/vedúcich delegácií. S. Upton, riaditeľ Direktoriátu
OECD pre životné prostredie navrhol diskusiu o tom, či nie je
štvorročný
časový
odstup
medzi
jednotlivými
Ministerskými zasadnutiami príliš dlhý, a či nebude
vhodnejšia jeho organizácia každé dva roky s podrobnejšie
zameranými témami (napr. voda alebo biodiverzita). Niektoré
krajiny tento návrh podporili, iné odporučili Sekretariátu
OECD prehodnotiť ho vzhľadom na početné podujatia
podobného charakteru na globálnej úrovni.
Delegáti MŽP SR M. Fischerová a M. Gergely na
zasadnutí Výboru OECD pre environmentálnu
politiku
Zdroj: SM SR pri OECD

Špeciálna časť zasadnutia venovaná geopriestorovým
údajom informovala o ich dôležitosti, keďže sú významným
zdrojom informácií pre pozorovanie a nastavenie
sektorových politík (aj environmentálnej), ale aj v oblasti
monitoringu a implementácie SDGs, a vyžadujú dlhodobé
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pozorovania a integráciu so socioekonomickými údajmi. Špeciálna časť zasadnutia bola rozdelená na dve
hlavné oblasti: geopriestorové údaje podporujúce tvorbu environmentálnych indikátorov (1)
a využívanie geopriestorových údajov v rámci analýz v oblasti environmentálnych politík a politík
územného plánovania (2). N. Girouard, riaditeľka Divízie OECD pre environmentálnu výkonnosť a
informácie uviedla, že kombinácia údajov z pozorovania Zeme s ďalšími údajmi je čoraz častejšie
využívaná pri tvorbe rôznych správ a analytických podkladov. V tomto kontexte informovala členské
krajiny, že OECD uvíta spoluprácu s renomovanými národnými expertmi a tiež alokáciu dobrovoľných
príspevkov pre podporu tejto činnosti.
Sekretariát OECD informoval členské krajiny o publikácii OECD „The Ocean Economy in 2030“, ako aj
o plánovanom týždni zameranom na hospodárstvo oceánov a morí (OECD Ocean economy week
v dňoch 20. – 24. novembra 2017). V rámci tohto týždňa sa v OECD v dňoch 21. – 22. novembra 2017
bude konať aj pravidelné Fórum OECD pre zelený rast a udržateľný rozvoj (GGSD), ktorého hlavnou témou
bude ekologizácia hospodárstva oceánov a morí. Zasadnutie PS OECD pre environmentálne informácie
(WPEI), ktoré sa bude konať v dňoch 23. – 24. novembra 2017, bude zamerané na tému zemského povrchu
a finalizáciu kľúčových indikátorov.
N. Girouard počas EPOC-u predstavila aj návrh Akčného plánu pre revíziu environmentálneho acquis.
Cieľom OECD je, aby každý výbor OECD vypracoval takýto plán, ktorého úlohou je zabezpečiť, aby
právne nástroje OECD naďalej zodpovedali novým výzvam, ktorým musia vlády jednotlivých
členských štátov čeliť. Akčné plány by tak preskúmali relevanciu už existujúcich právnych nástrojov
a vyhodnotili možnosti ich zrušenia, revízie či konsolidácie. Taktiež by identifikovali nové sektory
a politické oblasti, v rámci ktorých by mohla mať OECD vedúce postavenie pri stanovovaní noriem na
globálnej úrovni. Prvým krokom je, aby každý výbor OECD implementoval Akčný plán do svojho
Plánu práce a rozpočtu (PWB) v prvom rade na dvojročné obdobie 2017-2018, a následne na ďalšie
obdobia. Aktuálne spadá priamo pod EPOC 46 právnych nástrojov (37 odporúčaní, 4 vyhlásenia, 3
rozhodnutia-odporúčania, 2 rozhodnutia), a spoločne pod EPOC a Výbor OECD pre chemikálie a Výbor
OECD pre rozvojovú pomoc (DAC) 4 právne nástroje. Po revízii právnych nástrojov OECD v oblasti
vody, ktoré boli Radou OECD prijaté vo forme Odporúčaní v decembri 2016, bude nasledovať revízia
ďalších odporúčaní, resp. relevantnej legislatívy, ktorá už nie je aktuálna, resp. si aktualizáciu vyžaduje, a to
jednak z pohľadu členských krajín, ktoré sú ňou viazané, a jednak z pohľadu krajín pristupujúcich do
OECD. Revízia Odporúčania Rady OECD o hodnotení projektov s podstatným vplyvom na životné
prostredie je v bienniu 2017-2018 naplánovaná ako prvá. Akčný plán revízie OECD environmentálneho
acquis dostal podporu delegátov EPOC a bol schválený.
Počas prezentácie národných priorít jednotlivých členských krajín pre prácu EPOC-u počas
nasledujúceho biennia 2019-2020 prezentovala SR ako priority vo vzťahu k činnosti OECD tieto
oblasti: obehové hospodárstvo (najmä jeho makroekonomické dopady, vplyv na podnikanie a nové formy
podnikania, zamestnanosť, inovácie, dopady spotrebiteľskej politiky a pod.), práca s priestorovými údajmi
a ich ďalšie využitie pre tvorbu environmentálnej politiky a zmena klímy. SR podporila aj tému rozvoja
inteligentnej mobility a zároveň vyjadrila podporu programu prehľadov environmentálnej výkonnosti ako
dlhodobému projektu OECD s pozitívnym dopadom na členské štáty. V oblasti zmeny klímy SR podporila
prácu OECD zameranú na adaptáciu, ktorá môže byť pre SR podnetná aj z hľadiska revízie národnej
stratégie pre adaptáciu na zmenu klímy, naplánovanej na rok 2018.
Počas zasadnutia bol členskými krajinami schválený status pozorovateľa EPOC-u organizácii Climate
and Clean Air Coalition (CCAC). Najbližšie zasadnutia EPOC-u sa budú konať v dňoch 4. – 6.
októbra 2017 a v dňoch 16. – 18. apríla 2018.
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Spoločný projekt medzi MŽP SR a OECD „Príležitosti pre zdrojovo efektívnejšie Slovensko“
a prezentácia prvých výstupov pracovného dokumentu v OECD
V mesiacoch január-február 2017 absolvovali Martin
Haluš,
hlavný
ekonóm
a riaditeľ
Inštitútu
environmentálnej politiky (IEP) MŽP SR a Ján Dráb,
analytik IEP-MŽP SR expertnú stáž na Direktoriáte
OECD pre životné prostredie (J. Dráb po dobu 7
týždňov a M. Haluš po dobu 1 týždňa) v rámci ich
práce na pracovnom dokumente, ktorý bude výstupom
spoločného projektu medzi MŽP SR a OECD. Počas
tejto stáže mali možnosť odborne konzultovať
jednotlivé časti dokumentu so zamestnancami
Sekretariátu OECD, a to najmä so zamestnancami
Direktoriátu OECD pre životné prostredie - N.
Girouard, M. Linster, P. Borkey a I. Haščič.
Po upustení od centrálne plánovaného trhového
hospodárstva sa hospodárstvo SR podrobilo mnohým
Zdroj: A.B
štrukturálnym zmenám. Napriek úpadku mnohých
tovární v oblasti ťažkého priemyslu je Slovensko
naďalej viac priemyselnou krajinou, než väčšina ostatných členských krajín OECD. Z tohto dôvodu
sa vedie mnoho diskusií o obehovom hospodárstve a efektivite zdrojov, a to v záujme prípravy podmienok
na plynulý prechod na konkurencieschopnejšie a zdrojovo efektívnejšie hospodárstvo, ktoré bolo
jednou z hlavných priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ v druhej polovici roku 2016. Neboli však
prijaté žiadne konkrétne opatrenia v tejto záležitosti, v nadväznosti na čo sa experti IEP-MŽP SR rozhodli
vypracovať dokument, ktorý by obsahoval presné postupy, opatrenia a odporúčania, slúžiace ako
príklad správneho prístupu k efektivite zdrojov aj pre ďalšie krajiny.
Experti IEP-MŽP SR M. Haluš a J. Dráb s M.
Pažinkovou zo SM SR pri OECD

Napriek tomu, že SR využíva približne rovnaké
množstvo zdrojov, ako priemer krajín EÚ, využíva
ich menej efektívne. V záujme zvýšenia efektivity
musí SR dosiahnuť pokrok v nedostatočne
výkonnom odpadovom hospodárstve, zmene
energeticky náročných priemyselných odvetví,
nízkej produktivite v oblasti spracovania dreva
a v oblasti plytvania potravinami. Zdrojová
efektivita by tak mala byť prvoradým záujmom
tvorcov národných politík, a mala by byť založená
na princípe „3Rs“ – znížiť, opätovne použiť
a recyklovať
(„Reduce,
reuse,
recycle“).
Výsledkom by tak boli nižšie náklady, vyššia
ochrana zdrojov a menší tlak na životné prostredie.
Čím skôr príjme Slovensko takýto prístup, tým
skôr
budú
jeho
spoločnosti
disponovať
konkurenčnou výhodou na svetovom trhu.

Zástupcovia Sekretariátu OECD počas prezentácie prvých
výstupov pracovného dokumentu
Zdroj: SM SR pri OECD
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Predbežné výstupy pracovného dokumentu zameraného na efektivitu zdrojov SR boli predložené M.
Halušom a J. Drábom počas prezentácie zorganizovanej dňa 24. februára 2017 SM SR pri OECD
v priestoroch Konferenčného centra OECD s účasťou zástupcov Sekretariátu OECD a enviro
diplomatov stálych misií členských krajín OECD. Po prezentácii nasledovala časť zasadnutia venovaná
otázkam účastníkov a odpovediam expertov IEP-MŽP SR, ako aj diskusii o príkladoch, overených
postupoch a skúsenostiach iných členských krajín OECD zameraných na podobnú oblasť.
Zástupcovia Sekretariátu OECD prezentovali svoje pripomienky, ktoré budú implementované do ďalšej,
aktualizovanej verzie dokumentu. Taktiež vyjadrili záujem aktívne pokračovať pri podpore tohto projektu až
do jeho úspešného konca, vrátane opätovného pripomienkovania dokumentu. Očakáva sa, že finálna verzia
dokumentu bude zverejnená v priebehu roka 2017 ako spoločný pracovný dokument MŽP SR
a OECD.
Zdroj časti textu: IEP-MŽP SR
_______________________________________________________________________________

Workshop na tému obehového hospodárstva a efektivity zdrojov na Stálej misii Fínska pri
OECD
Dňa 27. januára 2017 bol v rámci témy
obehového hospodárstva a efektivity
zdrojov na Stálej misii Fínska pri
OECD
zorganizovaný
workshop
zameraný na tému „Sledovanie
obehového hospodárstva: Národné
cestovné mapy v medzinárodnom
kontexte“.
Obehové hospodárstvo predstavuje
nové príležitosti pre nové obchodné
modely, zároveň je však aj výzvou pre
tvorcov politík. Obehové hospodárstvo
bolo dôležitou témou aj počas
zasadnutia
Výboru
OECD
pre
environmentálnu politiku na úrovni
Workshop na tému obehového hospodárstva na Stálej misii Fínska pri
ministrov, a v súčasnosti sa tejto téme,
OECD
Zdroj: SM FI pri OECD
ako aj bioekonomike a efektivite
zdrojov aktívne venujú viaceré
medzinárodné organizácie a zoskupenia, ako napríklad OECD, EÚ, či G20. Okrem toho, niektoré
členské krajiny OECD ako Fínsko či Holandsko vypracovali národné cestovné mapy pre obehové
hospodárstvo. Počas workshopu tak odzneli prezentácie týchto dvoch krajín o ich prístupe k vyššie
uvedeným oblastiam, ako aj informácie o obehovom hospodárstve a efektivite zdrojov v EÚ a na Novom
Zélande. P. Borkey z Direktoriátu OECD pre životné prostredie informoval o práci OECD v tejto oblasti,
a následne otvoril diskusiu o pridanej hodnote práce OECD pri prepájaní jednotlivých členských
krajín a ich skúseností v otázke efektivity zdrojov.
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Na workshope vystúpil aj M. Jungius, enviro diplomat Stálej misie Nemecka pri OECD, ktorý vo svojej
prezentácii informoval o spoločnom projekte medzi OECD a nemeckým predsedníctvom v rámci
zoskupenia G20 s názvom „Rast, investície a prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo“, ktorý prepája
agendy rastu a zmeny klímy, v záujme lepšie porozumieť ekonomickým a investičným dopadom prechodu
na nízkouhlíkové a zmene klímy odolné hospodárstvo.
_______________________________________________________________________________

Spustenie najnovšej verzie online encyklopédie Effectopedia

Zdroj: OECD

Dňa 7. februára 2017 spustila OECD najnovšiu verziu (1.0) Effectopedie, online encyklopédie reťazcov
nepriaznivých vplyvov, ktorá slúži ako nástroj spoločnej výskumnej platformy vizuálneho prieskumu
a výmeny kvantitatívnych údajov o systémoch nepriaznivých vplyvov (adverse outcome pathways – AOPs).
Odteraz má táto platforma nový, pre užívateľov prijateľnejší vzhľad, ktorý je podporený online
materiálom na zaučenie (videá, tutoriály, powerpointové prezentácie), novými funkcionalitami pre vývoj
a interakciu medzi jednotlivými modelmi, či možnosťou lokálneho alebo verejného ukladania AOPs ich
užívateľmi. Do Effectopedie je už taktiež možné uvádzať údaje o dávkach/časoch a ich následných
reakciách.
Čo sú AOPs?
OECD v roku 2012 spustila program pre vývoj AOPs. AOP je analytickou konštrukciou popisujúcou
reťazec definovaných a kauzálne prepojených udalostí naprieč rozličnými úrovňami biologickej organizácie,
ktoré vedú k nepriaznivým vplyvom na zdravie alebo majú ekotoxikologický vplyv. AOPs tvoria
základný kameň toxikologického vedeckého rámca, ktorý podporuje hodnotenie chemických rizík
a regulačných aplikácií na základe mechanických odôvodnení. AOPs umožňujú prepojenie výsledkov z in
vitro štúdií a in vitro screeningu so škodlivými účinkami na úrovni organizmov či populácií.
Viac
informácií
o Effectopedii
a AOPs
je
dostupných
na
http://www.oecd.org/chemicalsafety/adverse-outcome-pathways-molecular-screening-andtoxicogenomics.htm a v brožúrke o Effectopedii.

13

webstránke

»» ZDRAVOTNÍCTVO ««

V januári 2017 sa v OECD konalo Zasadnutie Výboru OECD pre zdravotníctvo na úrovni
ministrov a tiež Politické fórum OECD na vysokej úrovni

Ministri zdravotníctva členských krajín
OECD a kľúčových partnerských krajín
OECD sa zišli v Konferenčnom centre
OECD v Paríži dňa 17. januára 2017
s cieľom diskutovať o hlavnej téme
ministerského zasadnutia – „Novej
generácii zdravotníckych reforiem“, ako
aj o tom, ako presadiť účinné a efektívne
riešenia, ktoré by čelili najväčším výzvam
v oblasti zdravotníctva nielen na politickej
úrovni. SR bola na zasadnutí zastúpená
štátnym
tajomníkom
Ministerstva
zdravotníctva SR, S. Špánikom.
Zasadnutie sa konalo pod vedením jeho
predsedu - ministra zdravotníctva
Spojeného kráľovstva J. Hunta a podpredsedov ministersky zdravotníctva
Čile, C. Castilo, ministra zdravotníctva
Nemecka, H. Gröheho a federálneho radcu
vnútorných záležitostí Švajčiarska, A.
Berseta.
Ministri zdravotníctva vlád členských
krajín
OECD,
často
zápasiaci
s
Skupinová fotografia ministrov zdravotníctva OECD
Zdroj: OECD
obmedzenými rozpočtami a fiškálnymi
tlakmi si pri tejto príležitosti medzi sebou
vymieňali nielen poznatky a skúsenosti o úspechoch i prekážkach zavádzania inovatívnych prístupov
v zdravotníctve a podpore responzívnejších politík, ale zároveň aj identifikovali svoje národné priority
pre budúcu prácu OECD v oblasti zdravotníctva a zdravotníckych systémov.
GT OECD A. Gurría otvoril Ministerské zasadnutie pozitívnym ohodnotením zdravotníckych systémov
v členských štátoch OECD, väčšina ktorých už dosiahla alebo takmer dosiahla všeobecné pokrytie
zdravotníckych služieb. Priemerná očakávaná dĺžka života sa zvýšila v členských krajinách OECD o viac
než desať rokov od roku 1970, a miera úmrtnosti spôsobená srdcovo-cievnymi ochoreniami sa znížila
o 50%. Markantný vývoj v oblasti zdravotníckych systémov, ako sú nové technológie, vzostup
personalizovaných liekov a hromadných údajov, ale aj inovácií v oblasti zmluvných podmienok pracovnej
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sily predstavujú podľa GT OECD A. Gurríu nevídané výzvy pre riadenie zdravotníckych systémov. 3
USD z každých 10 USD alokovaných na podporu zdravotníckych systémov nie sú dostatočne využité na to,
aby pozitívne ovplyvnili ľudské zdravie. Práve z tohto dôvodu je potrebné sa v prvom rade zamerať na
zbytočne nehospodárne nakladanie s financiami smerujúcimi do zdravotníckeho sektora. Napriek
značnému pokroku však podľa A. Gurríu stále čelia krajiny OECD týmto výzvam: nedostupnosť
zdravotnej starostlivosti pre všetkých; financovanie nových technológií; veľké množstvo zdravotných
údajov, ktoré môžu byť hrozbou pre súkromie pacienta a jeho ochranu; narastajúca antimikrobiálna
rezistencia, či obmedzené zdravotnícke rozpočty.
Program zasadnutia tvorilo jedno plenárne zasadnutie a tri menšie diskusné skupiny. Plenárne zasadnutie
bolo zamerané na otázku uvoľňovania finančných prostriedkov pre hodnotnejšiu zdravotnú
starostlivosť a boj proti neefektívnemu míňaniu a mrhaniu finančných zdrojov v oblasti
zdravotníctva. Druhá časť zasadnutia bola venovaná téme adaptácie zdravotníckych systémov na nové
technológie
a
jej tri
diskusné
skupiny
sa
sústredili na nasledovné
témy: vysoké náklady na
liečbu pacientov a na mieru
šité (t.j. personalizované)
lieky,
reforma
úlohy
zdravotníckeho personálu a
riadenie
hromadných
údajov
v
zdravotnej
starostlivosti. SR bola
zastúpená
štátnym
tajomníkom S. Špánikom
v diskusnej
skupine
I zameranej na otázky
vysokých
liečebných
Štátny tajomník MZ SR S. Špánik počas plenárneho zasadnutia
nákladov
Zdroj: OECD
a personalizovaných
liekov.
V rámci
tejto
skupiny ministri zdôraznili potrebu nových technických a vedeckých nástrojov, pri tvorbe
a implementácii ktorých zohráva OECD silnú úlohu. Ďalej označili farmaceutický sektor za citlivý (tzv.
„elephant in the room“) a vyzvali k vytvoreniu nových stratégií, ktoré by nenútili pacientov kupovať si
drahé lieky v iných krajinách. Ministri sa tiež vyjadrili v prospech takých liekov na predpis, ktoré sú
finančne dostupné pre bežného občana a zároveň trvalo udržateľné.
Ministri počas plenárneho zasadnutia schválili Ministerské vyhlásenie, v ktorom sa zaväzujú plne podporiť
novú víziu pre budúcnosť zdravotníctva, v záujme zabezpečiť fungovanie efektívnejších,
dostupnejších a odolnejších zdravotníckych systémov, ktoré sú schopné bojovať proti týmto výzvam.
Vyhlásenie je zamerané na: boj proti plytvaniu s financiami, podporu zdravotnej starostlivosti na vysokej
úrovni, potrebu lepšieho riadenia nákladov a príležitostí pre nové technológie, podchytenie kapacity
hromadných údajov v záujme podporiť výskum, zdravotnícke systémy silne orientované na ľudí a podporu
dialógu a medzinárodnej spolupráce.
Ministri uvítali aj Odporúčania Rady OECD o riadení zdravotných údajov, ktoré predstavujú rámcové
podmienky pre podporu väčšej dostupnosti a spracovateľnosti zdravotných údajov medzi krajinami
v rámci cieľov verejných politík v oblasti zdravotníctva, zatiaľ čo zabezpečujú minimalizáciu a správne
riadenie ohrozenia súkromia a bezpečnosti. Odporúčania vyzývajú jednotlivé krajiny k vývoju
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a implementácii riadiacich rámcov národných zdravotných údajov podľa 12 princípov na vysokej úrovni,
stanovujúc pravidlá lepšej harmonizácie, vďaka ktorým môžu krajiny vhodnejšie využívať štatistické
a výskumné údaje, ako aj medzinárodné porovnávania. Odporúčania majú potenciál prispieť k zlepšeniu
klinickej praxe, výskumu, riadenia zdravotníckych systémov a dohľadu. Odporúčania majú slúžiť ako
dôležitý nástroj podpory zdravotníckych reforiem a zlepšovania kvality zdravotnej starostlivosti,
dohľadu, riadenia zdravotníckych systémov a výskumu založenom na zdravotných údajoch.
Ministri počas zasadnutia požiadali OECD o vyvinutie nových parametrov pre lepšie porozumenie miery
úspešnosti zdravotníckych systémov pri zmene pozície ľudí a pacientov na úroveň partnerov
zdravotníckych služieb. OECD túto požiadavku zodpovie vyvinutím medzinárodne porovnateľných
prieskumov indikátorov o pacientoch s názvom PaRIS („Patient-Reported Indicators Survey“). OECD
verí, že PaRIS sa stane novou správou PISA pre oblasť zdravotníctva“, ktorá bude slúžiť ako hlavný
porovnávací nástroj zdravotníckych systémov riadených vedomosťami.
Ministeriál bol ukončený zhrnutím ministrov a GT OECD A. Gurríu, ktorí sa zhodli na tom, že zasadnutie
bolo dôležitým krokom vpred pri tvorbe základov novej vízie pre budúcnosť zdravotníctva v troch
oblastiach: ľudia a ich potreby ako stredobod zdravotníckych systémov, prispôsobivé a aktívne
zdravotnícke systémy a potreba lepších a obsiahlejších údajov.
Dňa 16. januára 2017, t.j. deň pred oficiálnym otvorením Ministerského zasadnutia sa v OECD konalo
Politické fórum na vysokej úrovni, ktoré privítalo viac než 550 účastníkov z 55 krajín: ministrov
zdravotníctva, zástupcov pacientov, kľúčových akademických pracovníkov a vysokopostavených úradníkov
členských a partnerských krajín OECD, ako aj vedúcich
predstaviteľov
súkromnej
sféry
a občianskej
spoločnosti, či odborových zväzov. Fórum bolo
zamerané na ľudí ako na ústrednú a najdôležitejšiu
skupinu v centre zdravotníckych politík. SR bola na
Fóre zastúpená riaditeľom Odboru stratégií
Ministerstva zdravotníctva SR, M. Štofkom.
Účastníci Fóra diskutovali o podpore nových možností
digitálnych technológií a údajov v záujme vytvoriť
aktívne systémy zamerané na ľudí, starostlivosť
o pacientov s komplexnými a meniacimi sa potrebami
a očakávaniami, či prioritizáciu záujmov pacientov
a ľudí.
Hlavnými odkazmi Politického Fóra sú:
• Potreba zahrnúť ľudí do poskytovania
zdravotníckej starostlivosti a vytvárania politík
prostredníctvom sledovania potrieb ľudí, nie možností
poskytovateľov;
• Potreba prepracovania služieb poskytovaných ľuďom:
lepšia integrácia technológií, lepšia koordinácia,
Štátny tajomník MZ SR S. Špánik so slovenským tímom lepší prístup;
Zdroj: OECD
• Zmena myslenia a kultúry od najvyšších úrovní
politickej moci až po nemocničné lôžko.
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Na boj proti rastúcim cenám liekov je potrebný inovatívny prístup
Počas Zasadnutia Výboru OECD pre zdravotníctvo na
úrovni ministrov zverejnila OECD publikáciu „Nové
zdravotnícke technológie: riadenie prístupu, hodnoty
a udržateľnosti“, ktorej cieľom je zdôrazniť potrebu
integrovaného
a cyklického
prístupu
k riadeniu
zdravotníckych technológií, v záujme zmierniť klinické
a finančné riziká a zabezpečiť akceptovateľnú hodnotu za
peniaze v tejto oblasti.
Vzostup finančne náročnej liečby a rastúce ceny liekov
zväčšujú tlak na náklady na verejné zdravotníctvo
a spochybňujú stratégie stanovovania cien v rámci
farmaceutického priemyslu. Podľa OECD potrebujú vlády
jednotlivých krajín úzko spolupracovať s týmto priemyslom
i regulačnými orgánmi, v záujme definovať nový prístup
k vývoju a využitiu nových zdravotníckych technológií,
ktoré podporujú inovácie a zabezpečujú dostupnejšie
liečby s hodnotou zodpovedajúcou za vynaložené
Zdroj: OECD
peniaze. V publikácii sa uvádza, že farmaceutické výdavky
sú neúmerne alokované na finančne náročné produkty, a že
uvádzacie ceny liekov na rakovinu a zriedkavé choroby stúpajú, niekedy bez proporčného zvýšenia
ich prínosov pre zdravie pacientov. Napríklad v USA narástla uvádzacia cena onkologických liekov na
získaný rok života za menej než 20 rokov štvornásobne a v súčasnosti presahuje 200,000 USD.
Platitelia, ako napríklad poisťovatelia alebo verejní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti taktiež čím
ďalej, tým viac bojujú s financovaním finančne nákladných liečebných postupov, ktoré sú zamerané len na
veľmi malú skupinu obyvateľov, a očakáva sa, že sa rozšíria s vývojom liečby šitej na mieru. Na druhej
strane, nové liečby hepatitídy, ktoré sú účinné a z dlhodobého pohľadu nákladovo efektívne, avšak cielia na
širšiu časť obyvateľov, sú finančne nedostupné pre mnohých, ktorí by ich využili v takmer každej krajine
OECD. Ceny zaplatené za technológie by však mali v prvom rade reflektovať skutočné prínosy pre
zdravie v porovnaní s ich alternatívami a mali by byť upravované na základe dôkazov o ich skutočnom
vplyve. Platitelia by tak mali disponovať potrebnou silou na úpravu cien a mali by preto mať možnosť
kedykoľvek odstúpiť od platby za neúčinné liečby.
Publikácia zdôrazňuje aj ďalšie výzvy, ktorým čelí prijímanie nových technológií: investície do výskumu
a vývoja na liečbu zanedbávaných ochorení, ako sú napríklad HIV/AIDS alebo tuberkulóza, boj proti
antimikrobiálnej rezistencii a liečba demencie, to sú všetko príklady oblastí, ktoré sú finančne menej
atraktívne kvôli ich nízkej ziskovosti. Práve z tohto dôvodu by mali byť stimuly súkromných investícií
do týchto oblastí posilnené.
Viac úsilia by malo byť podľa publikácie smerované na efektívnejšie využívanie potenciálu
zdravotníckych údajov. Využívanie osobných zdravotníckych údajov vytvára veľkú príležitosť na
zlepšenie zdravotníckeho systému, výskum a dohľad nad chorobami, zároveň však vyžaduje správne
riadiace rámce na uvedomenie si týchto prínosov. Analýza posudzuje, akým spôsobom by sa mali
zdravotnícke systémy a tvorcovia politík prispôsobiť v oblasti vývoja, hodnotenia a uchopenia
17

zdravotníckych technológií. Jednotlivé kapitoly publikácie analyzujú potrebu vytvorenia rovnováhy
medzi inováciami, hodnotami a prístupom k farmaceutikám a zdravotníckym prístrojom. Publikácia
taktiež analyzuje lepšie využitie zdravotníckych údajov a digitálnych technológií zdravotníckymi
systémami, sústredí sa na príležitosti vytvorené z novovznikajúcich technológií, ako aj na súčasné výzvy,
ktorým musia čeliť tvorcovia politík, a navrhuje nový riadiaci rámec na boj s týmito výzvami.
Celé znenie publikácie je možné nájsť na webstránke http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migrationhealth/managing-new-technologies-in-health-care_9789264266438-en.
_______________________________________________________________________________

Graf mesiaca: Pripravenosť jednotlivých krajín OECD na využívanie elektronických
zdravotníckych údajov v záujme zlepšenia kvality zdravotníckych systémov
Pripravenosť v oblasti riadenia údajov/technická a prevádzková pripravenosť na vývoj systému národných
údajov na základe elektronických zdravotníckych záznamov (EHRs) vo vybraných krajinách (2016)

Zdroj: http://www.oecd.org/health/graph-of-the-month.htm

Mnohé krajiny OECD sa nachádzajú v štádiu vývoja nových súborov údajov a zverejňujú údaje
z elektronických zdravotníckych záznamov (EHRs) za účelom zlepšenia kvality a monitoringu
výkonnosti zdravotnej starostlivosti.
Ako vyplýva z grafu, vybrané krajiny sa nachádzajú v rozdielnych úsekoch ich cesty k úspechu: niektoré sa
vyznačujú vysokou úrovňou riadenia údajov a technickou/prevádzkovou pripravenosťou na využívanie
elektronických zdravotníckych údajov; iné krajiny dosiahli významný pokrok napríklad iba v jednej
z oblastí, a malá skupina krajín nepokročila ani v jednej z týchto dimenzií. Slovenská republika disponuje
podľa grafu vysokou technickou/prevádzkovou mierou pripravenosti, avšak nízkou mierou
pripravenosti v oblasti riadenia údajov.
Krajiny, ktoré vykazujú vysokú mieru pripravenosti v oboch dimenziách tiež uviedli, že je pravdepodobné
alebo veľmi pravdepodobné, že budú údaje z EHRs prispievať k národnému monitorovaniu kvality
zdravotnej starostlivosti počas obdobia nadchádzajúcich piatich rokov.
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»» SOCIÁLNE VECI ««

Nová Databáza OECD pre dostupné bývanie
OECD spoločne s Európskou úniou predstavila novú Databázu
dostupného bývania, ktorá analyzuje a porovnáva stav
dostupného bývania v členských štátoch OECD a EÚ. Prístup
ku kvalitnému a dostupnému bývaniu je vnímaný ako základná
potreba, a je jedným z predpokladov pre dosiahnutie cieľov
sociálnej politiky - najmä zníženia chudoby, zlepšenia
rovnosti príležitostí, sociálneho začlenenia a mobility. Potreba
bývania je často neuspokojená a v súčasnosti veľké množstvo
domácností žije v nekvalitných bytoch alebo má neúnosne
vysoké náklady na bývanie.
Zdroj: OECD

Databáza dostupného bývania bola OECD vyvinutá, aby
pomohla krajinám sledovať prístup ku kvalitnému a dostupnému bývaniu, a aby posilnila vedomostnú
základňu pre hodnotenie politík. Obsahuje 24 ukazovateľov, ktoré pokrývajú tri základné problémové
oblasti: situácia na trhu s bývaním, podmienky na bývanie a štátna politika dostupného bývania.
Medzi ukazovatele patria napríklad daňové úľavy pre majiteľov domov, príspevok na bývanie, verejné
výdavky na podporu sociálneho nájomného bývania, odhady počtu bezdomovcov a náklady na bývanie
prevyšujúce príjem domácností. Každý z ukazovateľov obsahuje údaje o konkrétnom probléme, definície,
metodiky a výsledky. Databáza umožňuje online porovnanie ukazovateľov v rôznych krajinách
(https://www.oecd.org/social/affordable-housing-database.htm).
Databáza čerpá z pracovného dokumentu „Politiky na podporu prístupu ku kvalitnému a dostupnému
bývaniu v členských štátoch OECD“ (http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/policiesto-promote-access-to-good-quality-affordable-housing-in-oecd-countries_5jm3p5gl4djd-en).
Tento
dokument OECD obsahuje informácie o bytových politikách jednotlivých členských štátov OECD. Údaje
poukazujú na to, že väčšina členských štátov značne podporuje prístup k vlastníctvu
domu/nehnuteľnosti (až do výšky 2,3% HDP). Najviac verejných výdavkov je použitých na príspevky na
bývanie vo Veľkej Británii, ďalej nasledujú Francúzsko a Fínsko. Väčšina krajín tiež podporuje
poskytovanie sociálneho nájomného bývania, avšak štátna podpora je na zostupe a dôležitú úlohu pri
podpore prístupu k dostupnému bývaniu naďalej zohráva súkromné nájomné bývanie. Takmer vo všetkých
členských štátoch OECD je podpora bývania vykonávaná prostredníctvom príspevkov na bývanie na
základe posúdenia majetkových pomerov, na ktoré krajiny vynakladajú 0,6% až 1,8% HDP.
Prístup k bývaniu ako takému, ako aj prístup ku kvalitnému bývaniu zostávajú aj naďalej naliehavými
problémami vo viacerých členských štátoch OECD. Oficiálne štatistiky neexistujú, avšak väčšina krajín
uvádza, že 1 z 8 ľudí z množiny 1000 ľudí nemá prístup k bývaniu. Navyše, množstvo domácností sa
nachádza v nekvalitných bytoch: 15% domácností s nízkym príjmom je v preplnených bytoch a 14%
domácností nemá prístup ku krytému splachovaciemu WC. Problémom je tiež neúnosnosť nákladov na
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bývanie: v členských krajinách OECD použije v priemere takmer 15% nájomníkov a 10% platiteľov
hypoték viac ako 40% svojho disponibilného príjmu na úhradu nákladov na bývanie. Pre množstvo
domácností členských štátov OECD je problematickou trestná činnosť v susedstve a znečistenie okolia.
Z online porovnania ukazovateľov dostupného bývania vo vzťahu k Slovenskej republike vyplýva, že
81,1% domácností v SR je v súkromnom vlastníctve, 9% domácností je zaťažených hypotékou, 7,8%
tvoria nájomné byty, 0,2% predstavuje sociálne nájomné bývanie a 1,8% iné formy bývania. Z
hľadiska podmienok na bývanie v roku 2014 bolo 32,6% slovenských domácností s nízkym príjmom v
preplnených bytoch, 5,9% domácností v prenajatom obydlí použilo viac ako 40% svojho disponibilného
príjmu na úhradu nákladov na bývanie a 33,1% domácností, ktoré sú zaťažené hypotékou, použilo viac ako
40% svojho disponibilného príjmu na úhradu nákladov na bývanie.

»» ZODPOVEDNÉ DODÁVATEĽSKÉ REŤAZCE ««

Okrúhly stôl k etickým postupom k zodpovedným dodávateľským reťazcom v sektore obuvi
a odevov
V dňoch 8. – 9. februára 2017 sa
v Konferenčnom centre OECD uskutočnil
Okrúhly
stôl
k etickým
postupom
k zodpovedným dodávateľským reťazcom
v sektore obuvi a odevov (Due Dilligence for
Responsible Supply Chains in Footware and
Garment).
S cieľom
zjednodušiť
implementáciu
Smernice
OECD
pre
nadnárodné
spoločnosti boli pripravené due dilligence
(etické)
postupy
pre
zodpovedné
dodávateľské reťazce v sektore obuvi
a odevov, ktoré schválila Rada OECD v
Zdroj: SM SR pri OECD
januári 2017. Tieto postupy sú zamerané na
podporu cieľov smernice, ktoré podporujú
zosúladenie aktivít spoločností v sektore odevov a obuvi, boli zosúladené s vládnymi politikami, v záujme
posilnenia vzájomnej dôvery medzi firmami a spoločnosťou, v ktorej podnikajú.
Ďalšie očakávané prínosy etických postupov sú nasledovné:



podporiť vzťah medzi podnikateľmi a vládou, ich zamestnancami a občianskou spoločnosťou;
zvýšiť schopnosť uspokojenia zákazníkov prostredníctvom zodpovedných dodávateľských reťazcov
v sektore obuvi a odevov;
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zvýšiť reputáciu účastníckych spoločností a celého sektora;
zvýšiť schopnosť lepšie manažovať globálne operácie v súlade so štandardmi zodpovedného
spravovania podnikov (responsible business conduct) a v rámci spoločností, krajín a regiónov
podporujúc väčšiu uniformitu operácií, čo môže viesť k zníženiu nákladov.

Postupy sú zosúladené s kľúčovými princípmi Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a odporúčaniami
OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, pričom predstavujú určité globálne pravidlá. Postupy OECD sa
týkajú viac ako 80% všetkých dodávok v textilnom a odevnom priemysle po celom svete, vrátane všetkého
obchodu s krajinami OECD v tomto priemyselnom odvetví.
Postupy boli pripravené spoločne so všetkými zainteresovanými účastníkmi za podpory členských
a nečlenských krajín OECD, reprezentantov podnikateľskej sféry, odborových zväzov a občianskej
spoločnosti. Sú založené na správach Národných kontaktných miest z pohľadu implementácie Smernice
OECD pre nadnárodné spoločnosti v textilnom a odevnom sektore a sú odpoveďou na tragické nešťastie
v textilnom priemysle, ktorým bolo v roku 2013 zrútenie budovy Rana Plaza v Bangladéši, kde zahynulo
viac ako 1100 ľudí.
V rámci okrúhleho stola vystúpili zástupcovia podnikateľov, veľkoobchodníkov, štátnych inštitúcií,
mimovládnych organizácií a odborových zväzov (zaujímavosťou bola vysoká účasť zástupcov spoločností,
ako aj vládnych inštitúcií z Číny, Kambodže, Vietnamu a ďalších krajín Juhovýchodnej Ázie). Všetci
účastníci uvítali nové pravidlá pre zodpovedné dodávateľské reťazce, pre ktoré bude v blízkej
budúcnosti kľúčová ich efektívna implementácia.

»» REGIONÁLNY ROZVOJ ««

Experti OECD zdieľali skúsenosti s podporou politiky regionálneho rozvoja

J. Oliveira Martins z OECD počas prezentácie
Zdroj: ÚV SR
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Napriek tomu, že je SR jedna
z ekonomicky najúspešnejších krajín
strednej a východnej Európy, jej
rozvoj nie je územne vyvážený
a stredná a východná časť krajiny
zaostávajú
za
ekonomickým
rozvojom západného Slovenska.
Regionálne rozdiely v SR sú 6.
najvyššie spomedzi ČŠ OECD
a neustále narastajú. 1,1 milióna
obyvateľov (tj. cca 20% populácie SR)
žije na hranici chudoby a sociálneho
vylúčenia a cieľom Vlády SR je znížiť
toto číslo o 170 tisíc do roku 2020.

Jedným z prvých krokov Vlády SR v rámci podpory najmenej rozvinutých regiónov bolo odštartovanie
spoločného projektu zameraného na znižovanie regionálnych rozdielov na Slovensku, ktorý prebiehal
medzi Úradom splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov, vedeným A.
Marcinčinom a OECD. Prvým výstupom tejto spolupráce bola organizácia seminára zameraného na
tému regionálneho rozvoja pod názvom „Inovácie a výzvy v manažmente regionálneho rozvoja“. Seminár
sa uskutočnil dňa 22. februára 2017 v Bratislave pod gesciou Úradu vlády SR – Sekcie regionálneho
rozvoja. Podujatia sa zúčastnili predovšetkým zástupcovia akademickej obce, najmenej rozvinutých
okresov, samospráv, či regionálnych rozvojových agentúr. Na seminári vystúpili splnomocnenec vlády SR
pre podporu najmenej rozvinutých okresov, A. Marcinčin a splnomocnenec vlády SR pre rómske
komunity, Á. Ravasz.
Cieľom seminára bolo odovzdávanie skúseností, ale aj získavanie nových nápadov, metód a prístupov k
riešeniu vyrovnávania existujúcich regionálnych disparít. Zásadné vystúpenia na seminári mali experti
OECD: J. Oliveira Martins, riaditeľ Divízie OECD pre politiku regionálneho rozvoja, J. E. Garcilazo,
riaditeľ Jednotky OECD pre vidiecku politiku, D. Allain-Dupré, senior projektová manažérka OECD pre
verejné investície a viacúrovňové riadenie a I. Chatry, projektová manažérka OECD pre regionálne
financovanie a územné reformy. Títo experti zdieľali skúsenosti krajín OECD v oblasti regionálneho rozvoja
a informovali o nových trendoch v regionálnej politike. Témou bolo aj financovanie miestneho rozvoja
na regionálnej úrovni, či politika inovácií v regionálnom rozvoji. K jednotlivým vystúpeniam prebiehala
počas seminára živá diskusia.
Seminár, ktorý sa konal vďaka obojstrannému záujmu OECD a Sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády
SR o dlhodobú spoluprácu pri implementácii, hodnotení a ďalšej tvorbe nových akčných plánov a politiky
regionálneho rozvoja SR, je podľa A. Marcinčina kľúčový v implementácii akčných plánov určených pre
najmenej rozvinuté okresy v SR.
Účasť na seminári bola obohacujúca aj pre J. Oliveira Martinsa, ktorý vyslovil spokojnosť so spoluprácou
medzi OECD a Slovenskom, ako aj s nastavením riešenia regionálnej politiky formou cielených akčných
plánov a postupov zvolených na podporu týchto regiónov. V nadväznosti na tento seminár pokračuje
diskusia medzi Úradom splnomocnenca vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy, Sekciou
regionálneho rozvoja Úradu vlády SR a OECD ohľadom ďalšej spolupráce OECD a SR v oblasti
znižovania regionálnych rozdielov na Slovensku.
Program seminára je dostupný na webstránke http://www.oecd.org/regional/regional-policy/AgendaRegional-Policy-Innovations-and-Challenges.pdf.
Prezentácie expertov OECD, ktoré na seminári odzneli, sú k dispozícii
http://www.oecd.org/regional/regional-policy/innovations-and-challenges.htm.

na

webstránke

TV reportáž k o téme znižovania regionálnych rozdielov v SR a o seminári aj s rozhovorom s J. Oliveirom
Martinsom je možné si pozrieť na webstránke http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/118785.
Zdroj časti textu: ÚV SR

22

»» DOPRAVA ««

Zverejnenie Výhľadu Medzinárodného dopravného fóra pre sektor dopravy pre rok 2017

Dňa 30. januára 2017 zverejnili J. Viegas, generálny tajomník
Medzinárodného dopravného fóra (ITF) a J. Kauppila, riaditeľ
Sekcie štatistiky a dopravného modelovania ITF v sídle OECD
v Paríži tohtoročné vydanie Výhľadu ITF zamerané na
oblasť dopravy. Výhľad v roku 2017 kladie veľký dôraz na
emisie CO2 a sústredí sa na spôsob, akým najdôležitejšie
politiky, ekonomické a technologické zmeny po roku 2015
a iné významné udalosti na medzinárodnej scéne (Agenda
2030 a SDGs) formujú a vplývajú na budúcnosť mobility.

Zdroj: ITF

Sektor dopravy má na svedomí najrýchlejší nárast emisií CO2
a je náročné ho dekarbonizovať. V porovnaní so sučasnou
úrovňou povedie takmer dvojnásobný dopyt po rôznych
druhoch mobility (najmä v Ázii a v oblasti leteckej osobnej
prepravy sa jedná o štvornásobný nárast) k zvýšeniu emisií
spôsobených dopravou o 60% do roku 2050. Stavať však
všetky budúce politiky na moderných technológiách nebude
podľa publikácie udržateľné (napr. dlhodobá stratégia mitigácie
leteckej prepravy bude musieť byť závislá na biopalivách).

Podľa Výhľadu nebudú v súčasnosti predvídateľné politiky a
opatrenia zamerané na mitigáciu emisií CO2 z globálnej dopravnej činnosti postačujúce na
dosiahnutie medzinárodných ambícií v oblasti boja proti zmene klímy. Výhľad ITF obsahuje
alternatívne politické scenáre pre dlhodobé trendy v sektore dopravy a pre emisie CO2 pochádzajúce
z osobnej (cestná, železničná a letecká) i nákladnej (lodná, letecká a cestná) dopravy do roku 2050 na
globálnej úrovni. Špeciálne zameranie na dostupnosť v mestách zdôrazňuje dôležitú úlohu politík pri
vytváraní udržateľných systémov dopravy rovnako dostupných pre všetkých obyvateľov. Hlavným odkazom
Výhľadu je motto „Na dopravnej politike záleží“ („Transport Policy Matters“).
Hlavné odkazy Výhľadu sú:
-

Stály a silný rast dopytu po mobilite poukazuje na to, že aj v najoptimistickejšom scenári budú
emisie CO2 z dopravy v roku 2050 na rovnakej úrovni ako v roku 2015, čo predstavuje približne
7,5 gigaton

-

Nové technológie a zmeny v správaní budú viesť k nižším emisiám CO2 na celkovú precestovanú
vzdialenosť

-

Urýchlenie inovácií a zavedenie radikálnych zmien v politikách zameraných na dekarbonizáciu
dopravy sú kľúčové
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-

Technológie budú zodpovedné za zníženie približne 70% emisií CO2 do roku 2050

-

Kľúčovým faktorom pretrvávajúcich ťažkostí pri znižovaní emisií CO2 z dopravy v dlhodobom
horizonte je podľa Výhľadu meniaca sa štruktúra svetového obchodu v krajinách Ázie, ktoré
budú mimoriadne zaťažené kvôli rastu obchodu medzi rozvíjajúcimi sa ekonomikami v regióne,
a to až o 250% do roku 2050

-

Jednotlivé mestá môžu udržať počet áut na úrovni z roku 2015 v prípade, že s okamžitou platnosťou
zavedú integrované politiky v oblasti využívania pôdy a dopravy, využijú možnosť spoplatnenia
rôznych modelov mobility a tiež investujú do dostupnosti prostredníctvom posilnenej mestskej
hromadnej dopravy.

Výhľad ITF pre sektor dopravy vychádza s dvojročnou periodicitou, očakáva sa však že počnúc rokom 2017
bude vychádzať častejšie. Tohtoročné vydanie obsahuje významne hĺbkovejšie analýzy v porovnaní
s posledným vydaním z roku 2015.
Celé znenie Výhľadu je možné nájsť na webstránke http://www.oecd-ilibrary.org/transport/itf-transportoutlook-2017_9789282108000-en.
_________________________________________________________________________________

Premietanie dokumentu „Sea Blind – the Price of Shipping Our Stuff“
Dňa 6. februára 2017 sa v priestoroch Konferenčného centra OECD
uskutočnilo premietanie dokumentárneho filmu Sea Blind
režírovaného Berenice Notenboomová, ktorá je holandskou
klimatickou vedkyňou, dobrodruhom a novinárkou zameranou na
problematiku zmeny klímy. Premietanie bolo zorganizované Stálou
misiou Holandského kráľovstva pri OECD.

Zdroj: http://seablind.org/en/

V roku 2008 sa B. Notenboomová stala prvou ženou na svete, ktorá
dosiahla Severný, Južný a Studený (na Sibíri) pól a prešla Grónskym
ľadovcom počas jedného roka. V roku 2009 vystúpila na Mount
Everest. Na jar 2014 sa B. Notenboomová, Sarah Robertsonová
(kanadská dokumentaristka) a Jennifer Abbottová (kanadská režisérka
a mediálna aktivistka) rozhodli prejsť trasu zo Severného póla do
Kanady na lyžiach – nie, aby boli medzi prvými, ale medzi
poslednými, ktorým sa to podarí. 188km od pobrežia však boli nútené
výpravu ukončiť a nechať sa evakuovať, keďže sa kvôli zmene klímy
stala táto cesta neprechodnou na lyžiach. Topiaci sa ľad
v Arktickom mori síce ukončil expedíciu B. Notenboomová, avšak
predstavuje nekonečné možnosti pre iný sektor: lodnú dopravu. Ľad,
ktorý kedysi obmedzoval prechod lodí cez Arktický oceán sa každým
dňom topí stále viac, a vytvára tak priechod pre približne 100 000

lodí, ktoré križujú oceány sveta.

24

90% všetkých produktov, ktoré nakupujeme, k nám prichádza prostredníctvom lodnej dopravy: jedlo, autá,
elektronika a iné. Lodná preprava je hnacím motorom globálneho obchodu, bez ktorej by slovo
globalizácia bolo dnes neznámym pojmom. Keďže sú však v súčasnosti ľudia zvyknutí na disponibilitu
lacného a rýchlo doručeného tovaru z celého sveta, stávajú sa zaslepenými voči vážnym dopadom dopravy
ich objednaného tovaru. Odvetvie lodnej dopravy je jedným z najznečisťujúcejších a zároveň najmenej
regulovaných sektorov na svete. 17 najväčších dopravných lodí emituje väčšie množstvo síry, než všetky
autá na svete, čo spôsobuje okrem iného vážne zdravotné ťažkosti pre ľudí. Naviac lode spaľujú nečisté
palivo, ktoré vypúšťa čierny uhlík urýchľujúci topenie ľadu v Grónsku.
Prísľub rýchlejšieho a lacnejšieho obchodu je hlavným zámerom Severnej námornej trasy, ktorá
lemuje Ruskú federáciu a skracuje cestu loďou z Číny do USA o 10 dní, a zároveň ušetrí 10 000 ton paliva.
Úspory však majú negatívny dopad na ľudské zdravie i životné prostredie, čo bolo motiváciou B.
Notenboomová k začatiu ďalšej cesty – cesty hľadania skrytých nákladov lodnej dopravy, masívneho
aspektu globalizácie, na ktorý sa všetci spoliehame, avšak nevieme o ňom takmer nič. Počas svojej cesty sa
stretáva s osobami pracujúcimi v odvetví lodnej dopravy, novinármi, environmentalistami, vedcami
zameranými na problematiku zmeny klímy, ale zúčastňuje sa napríklad aj kontroly náhodne vybratej lode
v prístave. Vzhľadom na fakt, že 80% všetkej lodnej dopravy prebieha na severnej pologuli, B.
Notenboomová sa snaží zistiť, aké dopady bude mať zvýšená miera lodnej dopravy na ľudské zdravie
a na Arktídu v budúcnosti. Zisťuje, že takmer 40% topiaceho sa ľadu v Arktíde je možné spomaliť
prijatím vhodných opatrení zameraných proti emisiám čierneho uhlíka, z ktorých polovica pochádza
z lodí. Experti sa zhodujú, že toto je jedna z jedinečných šancí na spomalenie topenia Grónskeho ľadu, ktorá
má možnosť nám poskytnúť čas na prípravu na nový, otepľujúci sa svet. Autorka v dokumente odhaľuje
skryté náklady emisií čierneho uhlíka zo spaľovania nečistého paliva z pohľadu zdravia, životného
prostredia a zmeny klímy, odzrkadlené na príklade odvetvia lodnej dopravy.
Dokument, ktorý bol premietaný aj počas klimatickej konferencie COP21 v Paríži poukazuje tiež na to,
akú zásluhu majú silné lobby na udržaní takéhoto spôsobu dopravy pri živote. Od tejto konferencie sa
jednotlivé odvetvia snažia nachádzať rôzne spôsoby znižovania emisií, avšak odvetvie lodnej dopravy
za nimi hlboko zaostáva. Kvôli ich veľkosti
a nesmierne veľkému množstvu paliva, ktoré
spaľujú, patria nákladné lode pod jedno
z najznečisťujúcejších odvetví na svete.
Okrem toho, dopravné lode stále
disponujú povolením na spaľovanie
najnečistejšieho druhu paliva, aké
v súčasnosti existuje.
Cieľom dokumentu je prebudiť v jeho
divákoch
silnejšie
povedomie
o ich
konzumnom správaní a angažovať ich do
pomoci
dnešnému
meniacemu
a „topiacemu“ sa svetu. Dokument sa snaží
ovplyvniť
názor
vybraného
publika
a posunúť tak globálny dialóg o znižovaní
emisií v odvetví lodnej dopravy, ako aj
o obmedzovaní
využívania
ťažkého
vykurovacieho oleja v Arktíde a na
otvorenom mori.

Panelisti diskutujúci o dokumente počas panelovej diskusie
Zdroj: SM SR pri OECD
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Po premietaní dokumentu nasledovala panelová diskusia s B. Notenboomová a s prizvanými expertmi
z Aliancie pre čistú Arktídu, IEA, ITF, Európskej federácie pre dopravu a životné prostredie, či
Medzinárodnej oceánografickej komisie UNESCO. Diskusiu viedol veľvyslanec a stály predstaviteľ
Holandského kráľovstva pri OECD, N. Van Hulst.
Viac informácií o dokumentárnom filme je možné nájsť na webstránke http://seablind.org/en/ a celé video
z premietania
a panelovej
diskusie
je
dostupné
na
webstránke
http://video.oecd.org/players/xcJsr0yQXI52eDpocBUCULW8e_-LYUyGpl8wzjj-lx5IKsc7u59i8cLG8wgqzzFaYNwE5TADkYyeYOXPbeSOA.
_________________________________________________________________________________

V OECD sa konalo Výročné zasadnutie Kódov OECD pre skúšanie poľnohospodárskych
a lesných traktorov

Zástupcovia členských krajín Kódov OECD pre skúšanie poľnohospodárskych a lesných traktorov
pred budovou OECD
Zdroj: OECD

V dňoch 23. – 24. februára 2017 sa v Konferenčnom centre OECD konalo Výročné zasadnutie Kódov
OECD pre skúšanie poľnohospodárskych a lesných traktorov, na ktorom bola SR zastúpená Ing. D.
Štofíkom, zástupcom Oddelenia schvaľovania vozidiel Štátneho dopravného úradu Ministerstva dopravy
a výstavby SR.
Na zasadnutí boli schválení navrhovaní členovia Byra Kódov OECD a bola zhodnotená správa z ich
pracovného stretnutia zo dňa 22. februára 2017. J. Brambila Macías zo Sekretariátu OECD predstavil
aktivity Kódov OECD v rokoch 2015 a 2016 a informoval členov, že Bulharsko a Brazília sa čoskoro
pripoja ako členské štáty do Kódov OECD. Počas zasadnutia sa konali dve prezentácie predstavujúce
nové krajiny – Nepál a Malajziu, ktoré sú potenciálne členské krajiny Kódov OECD do budúcnosti.
Zasadnutie pokračovalo prezentáciou nového vydania publikácie Kódov OECD pre skúšanie
poľnohospodárskych a lesníckych traktorov pre rok 2017.
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Ďalšími témami zasadnutia boli: návrh na zlepšenie kódexu č.2 (USA), prezentácia o hydraulickom zdvihu
(USA), predstavenie podmienok pre meranie hydraulického zdvihu (skúšobňa IT-Bologna), diskusia
o traktoroch s veľkou svetlou výškou (prezentácia FR o nehodách týchto traktorov), návrh ES na zlepšenie
tolerančných hodnôt, prezentácia o celkovej vibrácii traktora (IT-Treviglio), definícia traktora vo
viacerých zneniach, prezentácia o poľnohospodárstve na africkom kontinente (CEMA), diskusia na tému
vstupovej politiky do Kódov OECD, zmeny v legislatíve EÚ (EK) a harmonogram zasadnutí, ktoré sa týkajú
poľnohospodárskych traktorov, ale aj necestných strojov pre roky 2017 a 2018.
Sekretariát OECD informoval zúčastnených, že v roku 2016 bolo vydaných spolu 472 správ a na záver
zasadnutia bol za predsedu zasadnutia pre rok 2018 navrhnutý zástupca Japonska, ktorý bol podporený
všetkými prítomnými krajinami. Najbližšie zasadnutia Kódov OECD sa budú konať v júni 2017
v Madride a v októbri 2017 v Japonsku.
Kódy OECD sú pre Slovenskú republiku prínosné, keďže priamo vplývajú na schvaľovanie lesných
a poľnohospodárskych traktorov a zabezpečujú harmonizované pravidlá pre testovanie poľnohospodárskych
a lesných traktorov s ohľadom na nové technológie a požiadavky jednotlivých krajín. Kódy OECD pre
oblasť traktorov fungujú od roku 1959, Slovenská republika sa po vystúpení v roku 2010 stala opätovne ich
členom v roku 2015.

»» VONKAJŠIE VZŤAHY OECD ««

5. Parlamentné dni OECD
V dňoch 8. – 10. februára 2017 sa v priestoroch
OECD uskutočnili v poradí 5. Parlamentné dni
OECD, ktoré pozostávali zo spoločného
zasadnutia OECD Globálnej parlamentnej siete
a NATO
parlamentného
zhromaždenia.
Podujatie slúži na prehĺbenie spolupráce OECD
so
zástupcami
národných
parlamentov
členských a partnerských krajín OECD.
Predmetom OECD parlamentných dní bola
diskusia
a výmena
skúseností
k témam
globalizácie prospešnej pre všetkých, zvýšenia
ekonomického rastu, prepojenia produktivity
a inkluzívnosti, Agendy 2030, PISA 2015 a
reforiem zdravotníckych systémov. Na záver sa
konalo 1. zasadnutie Parlamentnej skupiny
k integrite a transparentnosti. SR bola na podujatí
zastúpená Stálou misiou SR pri OECD.

Zdroj:OECD

Zdroj: OECD
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ROZHOVOR S ...

Rozhovor s predsedom vlády SR Robertom Ficom

Vážený pán predseda vlády, ako vnímate dôležitosť a užitočnosť
OECD? Myslíte si, že aj pre menšie krajiny ako je Slovenská
republika, je členstvo v OECD prínosom? V júni 2017 OECD
zverejní Ekonomický prehľad SR. Na aké témy bude tento
prehľad zameraný?
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
má obrovský potenciál poskytovať členským krajinám celkové
hodnotenie, ako aj objektívne odporúčania na zlepšenie ich
štrukturálnej výkonnosti a politík v súlade s hlavným mottom
organizácie „Lepšie politiky pre lepšie životy“. Vysoko
oceňujem, že OECD hovorí skutočnú pravdu národným vládam.
Avšak vždy je rozhodujúca implementácia odporúčaní príslušnou
krajinou.

Zdroj: ÚV SR

Vítam skutočnosť, že dialóg s OECD je intenzívny nielen na
oficiálnej úrovni, ale aj na úrovni expertov. Budem naďalej
povzbudzovať členov vlády SR, aby intenzívnejšie
spolupracovali s jednotlivým Direktoriátmi OECD, využívali
zdroje organizácie cez priamo cielené služby alebo účasťou na
zasadnutiach
pracovných
skupín
a výborov,
ako
aj
prostredníctvom špeciálnych OECD programov.

Slovenská republika podľa OECD dosahuje výnimočné
hospodárske výsledky vrátane vysokého rastu a tvorby pracovných miest v dobe, kedy niektoré členské
krajiny ťažšie znášajú účinky hospodárskej krízy. Pre SR je v súčasnosti prioritou využívanie politických
expertíz OECD v predchádzaní korupcii, správe daní, školstve, zdravotníctve a udržateľnom národnom
rozvoji.
V tomto roku bude spolupráca s OECD posilnená aj z dôvodu prípravy ďalšieho vydania Ekonomického
prehľadu OECD o SR. Veľmi vítam výber dvoch samostatných kapitol prehľadu, ktoré sú zamerané na
vysoké školstvo a zručnosti dospelých a na zdravotnú starostlivosť, vzhľadom na to, že obidve témy sú pre
Slovensko prioritné, a štrukturálne reformy sú v oboch dotknutých sektoroch veľmi potrebné.
Prerokovanie Ekonomického prehľadu v OECD je plánované na 6. apríl 2017 a budem veľmi rád, že sa
opätovne stretneme s p. generálnym tajomníkom OECD, A. Gurríom, pri jeho slávnostnom zverejnení v júni
tohto roka v Bratislave.
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Dovoľte mi nadviazať na Vašu pracovnú návštevu OECD začiatkom roka, dňa 16. januára 2017, počas
ktorej ste podpísali spoločné Memorandum o porozumení medzi OECD a SR k posilneniu spolupráce
v oblasti boja proti korupcii. Čo očakávate od tohto memoranda a ste presvedčený, že projekty realizované
v rámci neho prispejú k zníženiu korupcie na Slovensku?
Signál zvýšeného záujmu o upevnenie spolupráce s OECD v oblasti boja proti korupcii vyústil do podpisu
Memoranda o porozumení medzi OECD a SR k posilneniu spolupráce v oblasti boja proti korupcii.
Memorandum stanovuje rámec vzájomnej spolupráce pre dosiahnutie
nasledovných spoločných
cieľov: zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti v rámci inštitúcií a postupov verejného sektora, posilnenie
nástrojov na boj s korupciou, zvýšenie know-how pre prevenciu korupcie a boj proti úplatkárstvu a korupcii.
Som presvedčený, že uvedené Memorandum naštartuje ďalšiu intenzívnu spoluprácu SR a OECD v oblasti
boja proti korupcii, a na jeho základe aktuálne pripravujeme spoločný projekt k vykonaniu auditu
právnych noriem na Slovensku z pohľadu ich efektívnosti v boji s korupciou. Táto téma bola tiež
ústrednou témou môjho bilaterálneho rokovania s generálnym tajomníkom OECD, ktoré sa tiež uskutočnilo
počas mojej pracovnej návštevy Paríža. Rokovanie prebehlo v priateľskej a konštruktívnej atmosfére. Bolo
orientované na aktuálne otázky vzájomnej spolupráce SR a OECD, prípravu Ekonomického prehľadu SR
v roku 2017 a najmä na prehĺbenie spolupráce v oblasti boja s korupciou na Slovensku a prípravu
spoločného projektu k protikorupčnému auditu. Ide o prípravu odporúčaní „šitých na mieru“ k účinnosti
a efektívnosti slovenských zákonov v boji proti korupcii.
Počas tohto rokovania som tiež vyzdvihol enormný potenciál OECD v oblasti analytickej práce pri tvorbe
politík, a to najmä pre menšie krajiny ako je Slovensko. Slovensko v 90-tych rokoch minulého storočia
prijalo viaceré právne nástroje, ktoré sú v súčasnosti zastarané a v niektorých prípadoch sa stávajú aj
prekážkou dobrého podnikateľského prostredia. Ako príklad som uviedol Zákon o verejnom obstarávaní,
ktorý z pohľadu podnikateľov predstavuje jednu z najviac problematických prekážok.
Slovenská
republika
je
zmluvnou
stranou
Dohovoru OECD o boji
proti
podplácaniu
zahraničných
verejných
činiteľov
v medzinárodných
obchodných transakciách
(ďalej len „Dohovor“) od
roku 1997. Zároveň je
zakladajúcim
členom
Pracovnej skupiny OECD
proti
podplácaniu
v medzinárodných
obchodných
transakciách
(„WGB“).
Medzi
najvýznamnejšie
odporúčania WGB, ktoré SR
musela ako členská krajina
splniť, nepochybne patrí
odporúčanie na zavedenie
zodpovednosti

PV SR R. Fico a GT OECD A. Gurría po podpise Memoranda
Zdroj: OECD
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právnických osôb. SR zákonom č. 91/2016 Z.z.
zaviedla trestnú zodpovednosť právnických osôb
pre rôzne trestné činy vrátane tých, ktoré sú
definované
Dohovorom,
t.j.
podplácanie
zahraničných verejných činiteľov.
Odporúčanie o ochrane oznamovateľov korupcie je
ďalším dôležitým odporúčaním, ktoré SR
implementovala prijatím zákona č. 307/2014 Z.z.
Zákon vstúpil do platnosti 1.januára 2015. Cieľom
SR je efektívne uplatňovanie novej právnej úpravy
zodpovednosti právnických osôb v praxi, ako aj
novoprijatej legislatívy na ochranu oznamovateľov
korupcie.
Prioritou vo vzťahu k OECD je zlepšenie
medzinárodnej spolupráce medzi zmluvnými
stranami Dohovoru, a to tak v oblasti postihovania
korupcie zahraničných verejných činiteľov, ako aj
v oblasti
preventívnych
protikorupčných
programov v súkromnej aj verejnej sfére, a s tým
súvisiaceho zvyšovania povedomia o obsahu
Dohovoru a záväzkoch z neho vyplývajúcich.

Počas Vašej návštevy v OECD ste vystúpili pred
veľvyslancami jednotlivých členských krajín
v rámci Rady OECD. Aké bolo Vaše kľúčové
posolstvo členom OECD? Spomenuli ste aj
výsledky predsedníctva SR v Rade EÚ?

PV SR R. Fico so slovenským tímom počas bilaterálneho
rokovania s GT OECD A. Gurríom
Zdroj: OECD

Moje vystúpenie pred veľvyslancami členských krajín OECD bolo venované vzájomnej bilaterálnej
spolupráci medzi SR a OECD, vrátane zhodnotenia úspechov slovenského predsedníctva v Rade EÚ.
Slovenská republika zavŕšila na konci roku 2016 svoje historicky prvé predsedníctvo v Rade EÚ. Počas
vystúpenia som informoval, že predsedníctvo sme prevzali v ťažkých časoch pre Úniu (brexit, migračné
toky, teroristické útoky a pretrvávajúce dôsledky hospodárskej a finančnej krízy). Napriek týmto výzvam
považujem našu 6-mesačnú prácu za úspešnú. Po skončení predsedníctva môžem povedať, že naše priority
boli správne – žiadna zo štyroch prioritných oblastí nestratila na aktuálnosti. OECD je aktívna vo všetkých
štyroch oblastiach, a počas výkonu SK PRES sme sa usilovali v maximálnej možnej miere zohľadniť
pripomienky a návrhy OECD.
Zdôraznil som, že k najvýznamnejším úspechom slovenského predsedníctva v Rade EÚ považujem
Bratislavský samit. Po prvé, Bratislavský samit môže byť určite považovaný za najdôležitejšiu udalosť
nášho predsedníctva. Po prekvapujúcom výsledku referenda v Spojenom kráľovstve lídri 27-ky v Bratislave
potvrdili ambíciu pokračovať v projekte európskej integrácie. Tzv. Bratislavský proces bude pokračovať aj
po skončení slovenského predsedníctva. Vyvrcholí v Ríme v marci 2017 pri príležitosti pripomenutia si 60.
výročia podpísania rímskych zmlúv.
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Našou ambíciou bolo prispieť k vytvoreniu hospodársky silnej Európy. Som rád, že pod vedením SK PRES
bol prijatý rozpočet EÚ na rok 2017. A dosiahnutie dohody vôbec nebolo samozrejmosťou.
V rámci našej druhej priority zameranej na modernizáciu jednotného trhu považujem za veľký úspech
ratifikáciu a nadobudnutie platnosti Parížskej klimatickej dohody, ktorá predstavuje jednoznačný posun
v budovaní Energetickej únie. Prijatím dohody EÚ zároveň potvrdila svoju schopnosť spolupracovať
a reagovať jednotne na globálne hrozby.
Pokiaľ ide o udržateľnú migračnú a azylovú politiku som rád, že začiatkom októbra 2016 začala oficiálne
svoju činnosť Európska pohraničná a pobrežná stráž. Sme presvedčení o tom, že potvrdí, že je významným
nástrojom na ochranu vonkajších hraníc Únie.
S cieľom posilniť schopnosť EÚ financovať rozvoj sme dosiahli dohodu Rady o Európskom fonde
udržateľného rozvoja (EFSD). Po schválení nástroja EFSD a záručného fondu EFSD Európskym
parlamentom bude tento fond vitálnym nástrojom pre medzinárodné rozvojové financovanie, adresovanie
hlavných príčin migračnej krízy a mobilizovanie udržateľných investícií vo výške desiatok miliárd eur do
udržateľného rozvoja.
Nezaostali sme ani v posilňovaní globálnej angažovanosti EÚ. Jej súčasťou sú silné obchodné vzťahy
s kľúčovými svetovými ekonomikami. Podpis obchodnej dohody EÚ s Kanadou (CETA) je naším hlavným
úspechom v tejto oblasti a zároveň významnou udalosťou pre transatlantický obchod. Vítam skutočnosť, že
táto dohoda bola medzičasom schválená aj v Európskom parlamente. Som presvedčený, že dohoda prinesie
firmám z EÚ nové obchodné príležitosti v Kanade a tiež prispeje k zvýšeniu zamestnanosti v Európe.
OECD je globálny líder v
oblasti
medzinárodného
zdaňovania.
Preto
bola
spolupráca s jej expertmi počas
nášho predsedníctva kľúčová s
cieľom
pokročiť
v
implementácii projektu BEPS
na európskej úrovni. Dovoľte
mi
zdôrazniť,
že
naša
spolupráca zožala ovocie.
Počas predsedníctva sme úzko
spolupracovali na obsahovej
príprave
neformálneho
ECOFINu, ktorý sa konal v
Bratislave minulý rok v
septembri.
Slovensko
v
Zdroj: OECD
spolupráci s OECD otvorilo
novú daňovú tému na úrovni
EÚ – daňová istota, ktorá je
Predseda vlády SR R. Fico s riadiacimi pracovníkmi OECD, GR SHSP MZVaEZ
diskutovaná aj na globálnej
SR I. Brockovou a CDA SM SR pri OECD J. Tomášom
úrovni v rámci skupiny G20.
Zdroj: OECD
Podarilo sa nám prispieť aj k
agende zlepšenia efektivity daňových správ ako aj k procesu vedúcemu k zostaveniu zoznamu jurisdikcií z
tretích krajín nespolupracujúcich s EÚ v daňových záležitostiach. Naše úspechy boli podrobnejšie
odprezentované minulý rok v decembri na seminári v OECD za účasti generálneho tajomníka OECD a
ministra financií SR, P. Kažimíra.
31

V oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti sme úspešne vyrokovali vyčlenenie 1,2 miliardy eur na boj s
nezamestnanosťou mladých do roku 2020. Dodatočne sme tým posilnili opatrenia v oblasti Európskej
záruky pre mladých, duálneho a odborného vzdelávania, mobility pracovných síl a podpory zamestnanosti v
regiónoch.
Taktiež sme presadzovali urýchlenie začleňovania rómskeho obyvateľstva do spoločnosti a pracovného
života a zveľaďovanie individuálnych talentov mladých ľudí. Bolo dosiahnuté všeobecné smerovanie k
modernizovanej smernici EÚ o ochrane zamestnancov pri práci, ktorou sa predíde desaťtisícom úmrtí
spôsobených účinkom nebezpečných chemických látok.
Na záver nám, pán predseda vlády, dovoľte poďakovať sa za rozhovor a za Váš príspevok do nášho
časopisu.

VIETE, ŽE ...

... v rokoch 2013-2015 poskytlo 50 krajín, zahrnutých v každoročne vydávanej publikácii OECD
o monitoringu a hodnotení poľnohospodárskych politik, v priemere 469 miliárd eur v rámci ročnej podpory pre ich
poľnohospodárov?
... návratnosť investícií do poľnohospodárskeho výskumu a rozvoja je z dlhodobého pohľadu veľmi vysoká?
Podľa niektorých zdrojov sa v priemere odhaduje až na 20%-80%. Niektoré krajiny však v súčasnosti alokujú menej
finančných prostriedkov na verejný výskum, než v 90-tych rokoch.
... nesprávne podávanie antimikrobiálnych látok je pravdepodobne jednou z najhrozivejších foriem
nehospodárnej klinickej starostlivosti, keďže podporuje antimikrobiálnu rezistenciu? Ich nesprávne podávanie pritom
predstavuje asi 50% všetkej spotreby antimikrobiálnych látok človekom, avšak môže v niektorých prípadoch
dosiahnuť mieru až 90%.
... od roku 2000 sa emisie CO2 v doprave zvýšili o 28%?
... 40% emisií CO2 v energetike pochádza z výroby elektriny?
... 10 gramov deutéria (extrahovaných z 500 litrov obyčajnej vody) a 15 gramov trícia (vytvorených z 30
gramov lítia, z bežne sa vyskytujúceho prvku v hojnom počte) dokážu vytvoriť celoživotnú dodávku elektrickej
energie priemerného človeka z priemyselnej krajiny?
... od roku 1996 narástol počet ľudí opačného pohlavia žijúcich v Nemecku v nemanželskom zväzku z 3,6
miliónov na 5,7 miliónov v roku 2014, a že počet ľudí rovnakého pohlavia žijúcich v Nemecku v nemanželskom
zväzku vzrástol zo 75 tisíc na 175 tisíc?
... Nemecko malo od roku 2000 do 2014 druhý najvyšší nárast v zamestnanosti žien (po Čile) a má tak po
severských krajinách a Švajčiarsku v súčasnosti najvyššiu mieru zamestnanosti žien v krajinách OECD?
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DÁVAME DO POZORNOSTI ...

Zdroj: www.edequity.org






















Marec/apríl 2017 Oficiálne spustenie príprav Hĺbkového prehľadu energetického sektora SR, Paríž
– Bratislava
30. marec 2017 účasť predsedu vlády SR R. Fica v OECD na Globálnom fóre OECD pre integritu a
boj proti korupcii, Paríž
6. apríl 2017 Prerokovanie Ekonomického prehľadu OECD o SR 2017 na Výbore OECD pre
ekonomické prehľady OECD, Paríž
19. – 20. apríl 2017 OECD konferencia na vysokej úrovni zameraná na posilnenie investícií pre
konkurencieschopnosť juhovýchodnej Európy
24.- 25. apríl 2017 Zverejnenie dvoch zväzkov výsledkov v rámci 6. kola programu PISA (2015):
Zväzok III zameraný na blahobyt študentov a Zväzok IV na hodnotenie finančnej gramotnosti
študentov
2. – 4. máj 2017 Fórum OECD pre zodpovedné dodávateľské reťazce minerálov, Paríž
3. máj 2017 Globálne fórum OECD pre poľnohospodárstvo, Paríž
30. máj – 2. jún 2017 Výročné zasadnutie ministrov dopravy Medzinárodného dopravného fóra
(ITF), Lipsko
6. – 7. jún 2017 OECD Fórum, Paríž
7. – 8. jún 2017 Zasadnutie Rady OECD na úrovni ministrov (MCM), Paríž
21. jún 2017 Slávnostné zverejnenie Ekonomického prehľadu OECD o SR 2017 generálnym
tajomníkom OECD A. Gurríom, Bratislava
28. – 30. jún 2017 Globálne fórum OECD pre zodpovedné spravovanie podnikov, Paríž
2. – 4. júl 2017 Zasadnutie rozvojových ministrov „Tidewater“, Lisabon
10. - 19. júl 2017 Politické fórum na vysokej úrovni pre udržateľný rozvoj: "Odstraňovanie chudoby
a zvyšovanie prosperity v meniacom sa svete" a priebežné posudzovanie pokroku pri plnení cieľov
udržateľného rozvoja (SDGs) č. 1, 2, 3, 5, 9, 14 a 17, New York
9. – 13. október 2017 Vykonanie hĺbkového prehľadu energetického sektora SR previerkovým
tímom IEA, Bratislava
18. – 20. október 2017 3. medzinárodný workshop NEA k odškodňovaniu v dôsledku jadrových
havárií, Bratislava
23. – 25. október 2017 OECD Týždeň Eurázie, Alma Ata
7. – 8. november 2017 Zasadnutie Riadiacej rady IEA na úrovni ministrov, Paríž
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